seas-nve.dk/laan

Låneansøgning
Se fulde betingelser (forbrugerkreditoplysninger) på vedlagt bilag 1

1. Låntager og meddebitor

Kundenummer:

Låntagers navn:

CPR-nummer:

Stilling:

Ansat siden:

Telefon:

E-mail:

Ægtefælle/samlevers navn (meddebitor):

CPR-nummer:

Stilling:

Ansat siden:

Telefon:

E-mail:

Adresse:

Postnummer:

2. Installationsadresse

By:

(udfyldes, hvis den er forskellig fra låntagers adresse)

3. Jeg er fritaget for Offentlig Digital Post

Ja

Nej

4. Har du en naturgasaftale hos SEAS-NVE?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis du har svaret nej til ovenstående: Da det er en forudsætning for lånet, at du har
en naturgasaftale med SEAS-NVE Strømmen A/S, giver du samtykke til at SEAS-NVE
Strømmen A/S må kontakte dig om et tilbud på en naturgasaftale?

5. Ønsket kreditbeløb

Ønsket løbetid

Beløb i kr. (10.000–100.000 kr.):

Antal år (2–10 år):

6. Oplysninger og dokumentation af indkomst og formue
Indkomstdokumentation for låntager og meddebitor skal vedlægges.
a) Alle sider af seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges for låntager og meddebitor. Desuden vedlægges de tre sidste lønsedler samt et budget.
b) Er der væsentlige ændringer til indkomst og/eller formue som ikke fremgår af årsopgørelserne?
		 Ved evt. ændringer skal dokumentation vedlægges.

Ja

Nej

Anfør dokumentation:

c)	Hvis du ikke har ejet din ejendom i et fuldt kalenderår, bedes du som dokumentation for ændringer
i gæld og fradragsberettigede renter vedlægge kopi af skøde, købsaftale eller lignende.

7. Pengeinstitut

(hvorfra ydelse for lån hæves via Betalingsservice)
Reg.nr:

Navn/afdeling

Kontonr.

8. Betingelser for ansøgning om lån

Blanket nr. 2012.01.10 (04-2020)

Undertegnede ansøger hermed SEAS-NVE Finans A/S om lån til køb af en installation på følgende betingelser i tillæg til, hvad der fremgår af bilag 1:
1. Du skal senest tre måneder efter, at du har modtaget
skriftligt tilsagn fra SEAS-NVE Finans A/S om, at
lånet kan ydes, indsende faktura for installationen og
indgå en låneaftale for at lånet kan udbetales.
2. Låntager og meddebitor skal kreditgodkendes af
SEAS-NVE Finans A/S og må ikke være registreret i
Experian A/S (RKI) eller Debitorregistret A/S.
3. V
 ed behandlingen af låneansøgninger kan
SEAS-NVE Finans A/S indhente kreditoplysninger
hos anerkendte kreditvurderingsbureauer og kan
tillige indhente soliditetsoplysninger i et pengeinstitut

samt kontrollere de til SEAS-NVE Finans A/S
afgivne oplysninger. Såfremt afslag gives på grund
af oplysninger fra indhentede kreditoroplysninger,
modtager låntager oplysning herom. Oplysningerne
kan til enhver tid indhentes i tilfælde af mislighold
else samt i forbindelse med frigivelse af en låntager
(meddebitor).
4. 	Låntager erklærer at være myndig, at de afgivne
oplysninger er korrekte og ikke at have tilbageholdt
oplysninger, der kan betragtes som forfaldsgrunde
eller misligholdelsesgrunde.

 eg giver hermed samtykke til, at SEAS-NVE Finans A/S kan
J
behandle de oplysninger, der fremgår af denne låneansøgning
samt indhente oplysninger om mig fra kreditvurderingsbureauer
eller pengeinstitutter til brug for kreditvurderingen. Hvis ikke jeg
kreditgodkendes kan lånet ikke opnås. Samtykke kan tilbagekaldes
til enhver tid, med den konsekvens, at jeg ikke kan få lånet.

5. 	Undertegnede meddebitor (ægtefælle, samlever)
		 hæfter solidarisk for lånet på lige vilkår med låntager.
6. 	Låntager accepterer, at det ikke er muligt at opnå
henstand på lånet.
7. 	Låntager og undertegnede meddebitor bekræfter
at have læst og accepteret betingelserne for
nærværende låneansøgning samt bilag 1.

 eg giver hermed samtykke til udveksling af oplysninger mellem
J
SEAS-NVE Finans A/S og SEAS-NVE Strømmen A/S , for at sikre,
at betingelserne for lånet løbende er opfyldt.

Se venligst øvrige betingelser på bilag 1

Bilag 1
Standardiserede europæiske
forbrugerkreditoplysninger
1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver
Kreditgiver
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Websted
CVR-nummer

SEAS-NVE Finans A/S (herefter betegnet ”SEAS-NVE”)
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
+45 70 29 29 29
naturgas@seas-nve.dk
www.seas-nve.dk
25 78 44 99

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittype

Et lån til anvendelse til betaling af installatør i forbindelse med
installationer knyttet til husets energiforsyning.

Det samlede kreditbeløb

Et fast kreditbeløb (lånebeløb) på mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.

Der menes loftet for eller summen af alle
beløb, der stilles til disposition i henhold
til en låneaftale.

Betingelserne for at udnytte
kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår du vil få
pengene.

Låneaftalens løbetid

Det samlede kreditbeløb (lånebeløb) udbetales direkte til udførende
installatør, når SEAS-NVE har modtaget installatørens faktura for
installationsarbejdet fra låntager og efter indgåelsen af en låneaftale.
Fakturaen skal være indleveret til SEAS-NVE senest tre måneder efter
at SEAS-NVE har givet skriftligt tilsagn til dig om, at lånet kan ydes
(regnet fra datoen fra brevets eller e-mailens dato) og låneaftalen skal
underskrives umiddelbart herefter.
Du skal være tilmeldt Betalingsservice i relation til betaling af ydelser på
lånet.
Mellem 2 og 10 år

Version 1.0 – September 2019
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Fortsat fra side 01

Afdrag og, hvis det er relevant, i
hvilken rækkefølge afdragene
vil blive fordelt.

Du skal betale følgende ved en løbetid på 10 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. skal der betales i alt 40 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 334,27 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. skal der betales i alt 40 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 1.671,36 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. skal der betales i alt 40 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 3.342,71 kr.
Du skal betale følgende ved en løbetid på 5 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. skal der betales i alt 20 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 582,46 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. skal der betales i alt 20 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 2.912,29 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. skal der betales i alt 20 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 5.824,57 kr.
Du skal betale følgende ved en løbetid på 2 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. skal der betales i alt 8 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 1.335,84 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. skal der betales i alt 8 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 6.679,20 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. skal der betales i alt 8 ydelser
(afdrag inkl. renter), der hver udgør 13.358,40 kr.
Ved andre kreditbeløb (lånebeløb) og/eller anden løbetid vil antal og
størrelsen på ydelsen være anderledes.
Lånet er et annuitetslån og tilbagebetales med en fast kvartalsvis ydelse.
Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde: Enhver indbetaling afskrives først på renter, eventuelle gebyrer og til sidst på hovedstolen.

Det samlede beløb, du skal betale
Der menes den lånte kapital plus renter
og eventuelle omkostninger i forbindelse
med din kredit.

Du skal betale følgende ved en løbetid på 10 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. udgør det samlede beløb 13.370,84 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. udgør det samlede beløb 66.854,20 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. udgør det samlede beløb 133.708,41 kr.
Du skal betale følgende ved en løbetid på 5 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. udgør det samlede beløb 11.649,15 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. udgør det samlede beløb 58.245,74 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. udgør det samlede beløb 116.491,47 kr.
Du skal betale følgende ved en løbetid på 2 år:
Ved kreditbeløb på 10.000 kr. udgør det samlede beløb 10.686,72 kr.
Ved kreditbeløb på 50.000 kr. udgør det samlede beløb 53.433,61 kr.
Ved kreditbeløb på 100.000 kr. udgør det samlede beløb 106.867,22 kr.
Ved andre kreditbeløb (lånebeløb) og anden løbetid vil det samlede beløb,
du skal betale, være anderledes.

SEAS-NVE
Finans A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 25 78 44 99
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk

Side
02/06

3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det
er relevant, de forskellige
debitorrenter, der gælder
for låneaftalen

Debitorrente på 6,14 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente).
Renten er fast og tilskrives kvartalsvis, og renter beregnes 360/360.

De årlige omkostninger
i procent (ÅOP)

6,14 %

Dette er de samlede omkostninger
udtrykt i procent pr. år af det samlede
kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe
dig med at sammenligne forskellige
tilbud.

Ovenstående ÅOP er beregnet på baggrund af følgende antagelser:
• Et kreditbeløb på mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.
• Løbetid mellem 2 og 10 år
•	En fast rente på 6 % p.a., der tilskrives kvartalsvis, og renter
beregnes 360/360.

Er man for at opnå kreditten
eller for at opnå kreditten på de
annoncerede vilkår og betingelser
forpligtet til at
– tegne en forsikring vedrørende
kreditten, eller

Nej

– indgå aftale om en anden
accessorisk tjenesteydelse.

Ja – Låntager skal være naturgaskunde hos eller indgå en naturgasaftale
med kreditgiver eller et af kreditgivers koncernforbundne selskaber.
Betaling af låneydelse skal ske via Betalingsservice.

Hvis kreditgiver ikke kender omkost
ningerne i forbindelse med disse
tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Tilknyttede omkostninger
Omkostninger ved anvendelse
af bestemt betalingsmiddel
(f.eks. et kreditkort)

Nej

Eventuelle andre omkostninger i
forbindelse med låneaftalen.

Nej

Morarenter

Ved forsinket betaling vil du blive pålagt morarenter, p.t. 8,05 % p.a.
(årligt), efter rentelovens gældende regler. Morarentesatsen fastsættes
efter den til enhver tid fastsatte referencerente med et tillæg i henhold til
rentelovens regler.

Manglende betalinger kan have alvorlige
følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og
gøre det vanskeligere at opnå kredit.

Ved manglende betaling har kreditgiver endvidere ret til at opkræve et
rykkergebyr i henhold til rentelovens regler. Ved fortsat manglende
betaling vil der ske overførsel til inkasso med yderligere omkostninger
til følge.

SEAS-NVE
Finans A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 25 78 44 99
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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4. Andre vigtige retlige aspekter
Fortrydelsesret

Ja

Du har ret til at fortryde låneaftalen
inden for en periode på 14 kalender
dage.

Førtidig tilbagebetaling

Ja

Du har ret til helt eller delvis at
tilbagebetale lånebeløbet før tid.

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis
underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning
om kredit afslås på grundlag af en sådan
søgning. Dette gælder ikke, hvis en så
dan underretning er forbudt i henhold
til fællesskabsretten eller strider mod
den offentlige orden eller den offentlige
sikkerhed.

Ret til et udkast til låneaftale

Der vil blive søgt i Experians RKI-register samt Debitor Registret A/S
og eventuelt andre anerkendte kreditvurderingsbureauer. Såfremt
afslag gives på grund af indhentede oplysninger, modtager du under
retning herom.

Ja

Du har ret til efter anmodning gratis at
modtage en kopi af udkastet til låne
aftalen. Denne bestemmelse finder
ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på
tidspunktet for anmodningen ikke er
villig til at indgå låneaftalen med dig.

Hvor længe oplysningerne forud
for aftaleindgåelsen er bindende
for kreditgiveren.

SEAS-NVE
Finans A/S

Faktura fra installatør skal sendes til SEAS-NVE senest tre måneder efter,
at SEAS-NVE har givet skriftligt tilsagn til dig om, at lånet kan ydes
(regnet fra datoen fra brevets eller e-mailens dato). Låneaftalen skal
være underskrevet af dig senest 30 dage efter, at fakturaen er modtaget
af SEAS-NVE.

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 25 78 44 99
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
a) om kreditgiver
Registrering

CVR-nummer 25 78 44 99

Tilsynsmyndigheden

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

b) om låneaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du indgår aftalen, det vil
sige underskriver låneaftalen/modtager bekræftelse på låneaftalen.
Du har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt
andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har
modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller e-mail).
Hvis du for eksempel underskriver låneaftalen og modtager bekræftelse
på låneaftalen mandag den 1., og også har fået de nævnte oplysninger
på skrift, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået
oplysningerne på skrift senere, for eksempel onsdag den 3., har du frist
til og med onsdag den 17.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette kreditgiver om, at
du har fortrudt aftalen. Underretning skal gives skriftligt, og du skal sende
underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for,
at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet
og opbevare postkvitteringen.
Underretning om at du har fortrudt aftalen skal sendes til:
SEAS-NVE Finans A/S,
att.: Økonomiafdelingen,
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
eller via e-mail: laan@seas-nve.dk.

Vilkår i aftalen om, hvilken
lovgivning der skal anvendes på
låneaftalen, og/eller om, hvilken
domstol der er kompetent.

Enhver tvist vedrørende låneaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de
danske domstole.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk.

SEAS-NVE
Finans A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 25 78 44 99
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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c) om klageadgang
Hvorvidt der findes, og hvordan
man får klageadgang og adgang
til udenretslig bilæggelse af
tvister

Du har mulighed for at klage til:
SEAS-NVE Finans A/S, att.: Økonomiafdelingen, Hovedgaden 36, 4520
Svinninge eller via e-mail: laan@seas-nve.dk. Alternativt kan du ringe på
telefonnummer 70292929.
Fører henvendelsen til SEAS-NVE ikke til en tilfredsstillende løsning,
har du mulighed for at klage til:
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.energianke.dk.
Klage kan foretages online via hjemmesiden.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse
af din klage. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af
din klage, skal du angive vores e-mail adresse: laan@seas-nve.dk
og/eller
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk
Klage foretages via digital kontaktformular på hjemmesiden

SEAS-NVE
Finans A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 25 78 44 99
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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