
 
Låneansøgning til energiforbedringer  

Låntager 
Ejendommens ejer 
 
 

Cpr. Nr. 

Evt. Ægtefælle, samlever eller medejer 
 
 

Cpr. Nr. 

Adresse 
 
 

Post nr. og by 

Evt. installationsadresse (hvis forskellige fra adresse) 
 
 

Post nr. og by 

E-mailadresse 
 

Telefonnr. 

Lånebeløb:  
 
I alt kr. 

Ønsket løbetid på lån (max. 15 år) 
(se eksempler på bagsiden) 

 

 

Særlige betingelser 
Når låntager har godkendt arbejdet, giver låntager Merkur Andelskasse uigenkaldelig tilladelse til at udbetale 
lånebeløbet til den installatør/håndværker, der har udført opgaven. Det er en forudsætning for udbetalingen af lånet, 
at låntager er godkendt hos Merkur Andelskasse, og at ydelsen betales via Betalingsservice. Det er desuden en 
betingelse for udbetaling af lånet, at ejeren af ejendommen aftager el fra Energi Fyn A/S.  
 

Underskrift 
Jeg har gennemlæst og accepteret vilkår og betingelser 
 
 
_______________________________                             _________________________________ 
                       Ansøger                                                                Ægtefælle, samlever, medejer 
 

 

Dokumentation (hvis flere låntagere vedlæg for alle) 
Kopi af 
Pas/kørekort ___  
 
Årsopgørelse fra SKAT ____ 
 
Budget vedlagt ___   
 

 
Sygesikringsbevis _____      
 
Seneste lønseddel (eller tilsvarende) ____ 
 
eller indtastet på www.merkur.dk/økonomioverblik ____       

Procedure 
Låntager vælger installatør/håndværker til gennemførelse af 
opgaven og får tilbud på projektet. Tilbuddet sendes med 
ovennævnte materiale til Merkur Andelskasse. 
Du vil senest modtage svar på ansøgning 5 dage efter Merkurs 
modtagelse af ansøgningen. 
Et tilsagn vil blive fulgt af en nøje beskrivelse af den videre proces. 

Kontaktoplysninger: 
Merkur Andelskasse 
Bispensgade 16,1 
9000  Aalborg 
Tlf.: 70272706 
E-mail: energifyn@merkur.dk 

 
 

 

Samtykke til udveksling af oplysninger 
Ved min underskrift på denne ansøgning giver jeg samtidigt samtykke til, at Merkur Andelskasse og Energi Fyn 
(herefter Parterne) udveksler de nødvendige oplysninger, både for at kunne behandle låneansøgningen hos Merkur og 
for at kunne varetage den videre administration af det etablerede låneforhold imellem kunden og Merkur. Dvs. 
Parterne kan udveksle oplysninger om identitet, kontooplysninger og lignende, samt foretage opslag i Experians RKI-
register over dårlige betalere, i den sædvanlige behandling af låneansøgningen hos Merkur. 
 
Det accepteres endvidere at låneydelsen på lån opkræves sammen med min forbrugsregning hos Energi Fyn. 


