
 

 

 
Enova Energy energilån: 

Lån op til 75.000 kr. Rente: 0% 
• Løbetid op til 60 måneder   
• Ingen krav om sikkerhed 
• Indfri lånet, når du vil – uden meromkostninger 
• Få hurtigt svar 

 
Med Enova Energy får du adgang til markedets mest fordelagtige energilån, som er nemt,  enkelt og 
overskueligt både at oprette og at afvikle igen. Så kan du få finansieret dine energiforbedringer og gemme din 
opsparing til andre gode formål. Lånet leveres i et samarbejde med Resurs Bank. 
 
Sådan ansøger du – enkelt og hurtigt 
Du kan ansøge om lånet igennem Enova Energy eller direkte hos Resurs Bank. Når ansøgningen er modtaget 
gennemfører Resurs Bank samme dag et kredittjek. Umiddelbart herefter kan du blive oprettet som kunde og 
få registreret lånet. Tilmelding til Betalingsservice eller girokort til betaling får du sendt med posten. 
 
Frihed og fleksibilitet 
Du kan oprettet et lån fra 5.000 og op til 75.000 kr. Og du bestemmer selv, hvor mange måneder du vil 
tilbagebetale lånet over – dog højst op til 60 måneder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Lånebeløb 75.000 kr. med 5 års løbetid 
Låner du eksempelvis 75.000 kr. over 60 måneder, betaler du 1.374 kr. om måneden, som inkluderer en fast 
årlig nominel rente på 0,0%, et oprettelsesgebyr på 6% svarende til 4.500 kr. og et månedligt adm.gebyr på 
49 kr. ÅOP (før skat) udgør hermed 3,76%. Det samlede tilbagebetalingsløb er 82.440 kr. 
 
Har du spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at ringe til Enova Energy eller direkte til Resurs Bank med dine spørgsmål eller hvis 
du har brug for hjælp til din ansøgning. Det er helt uforpligtende. Resurs Bank kan kontaktes på 39 13 16 80 
alle hverdage mellem kl. 9-20.  

 

BESTEM SELV DIN LØBETID, OG SE HVAD DU SKAL BETALE PR. MÅNED (FØR SKAT) 
Lånebeløb kroner 24 mdr 36 mdr 48 mdr 60 mdr 

25.000 1.154 786 602 491 

40.000 1.816 1.227 933 756 

60.000 2.699 1.816 1.374 1.109 

75.000 3.362 2.258 1.706 1.374 
 


