Dokumentation
Lån over 30.000 kr.:
Lån over 75.000 kr.:

din/jeres seneste lønseddel
din/jeres seneste lønseddel og
årsopgørelse

Vi henter automatisk disse oplysninger fra eSKAT.
Fordele ved lån til solcelleanlæg og tilbehør
•
•
•
•
•
•

Ingen krav om sikkerhed
Ingen krav om friværdi i huset
Ingen udgifter til tinglysning
Du kan indfri lånet når som helst uden ekstra omkostninger
Det er nemt og hurtigt
Du underskriver kreditaftalen med NemID med det samme

Finansieringen udbydes af Ekspres Bank.

Solcelleanlæg
og tilbehør
			Lån op til 150.000 kr.

Hvad kan du låne til?

Sådan ansøger du

Du kan låne til alle typer solcelleanlæg og tilbehør. Det kan være
til dit hus, sommer - eller kolonihavehus, campingvogn eller båd.
Mindste køb er 4000 kr.

Du ansøger online på vivaenergi.dk/lån.
Udfyld den elektroniske ansøgning. I forbindelse med ansøgningen
spørger vi om tilladelse til eSKAT, som du giver adgang til med dit
NemID, så Ekspres Bank kan hente de nødvendige informationer.

Så attraktiv er Viva Energi lavrentelån
•
•
•
•
•
•

Lån fra 4.000 - 150.000 kr.
Løbetid op til 10 år.
Variabel debitorrente 5,9% (pålydende rente 5,75%)
Kun 1% i oprettelse
Attrativ Kun 1% i oprettelse
Opkrævningsgebyr ved automatisk kortbetaling 0 kr.
(Det forudsættes, at der betales via automatisk kortbetaling, da der ellers vil
blive pålagt et månedligt opkrævningsgebyr på 15 kr. (inkl. Betalingsservice
eller 29 kr. ved indbetalingskort.)

• Du kan indfri lånet når som helst, uden ekstra omkostninger
• Det er nemt og hurtigt og klares online
• Du må ikke være registreret i RKI/Debitorregistret

Når ansøgningen er behandlet og godkendt får du straks besked.
Derefter underskriver du kreditaftalen med dit NemID. Når du har
underskrevet kreditaftalen får forhandleren besked om at
finansieringen er godkendt.
Dit tilbud om finansiering er
gældende i 3 måneder efter
Ekspres Banks godkendelse.
Når arbejdet er færdiggjort
udbetaler Ekspres Bank
pengene til Viva Energi.

Finansieringseksempler på lån til solcelleanlæg
Samlet
kreditbeløb

Variabel
debitorrente

Samlede kreditomkostninger

Samlet
tilbagebetalingsbeløb

ÅOP (forudsat
automatisk
kortbetaling)

Månedlig ydelse

Løbetid

15.000 kr.

670 kr.

24 mdr.

5,9%

1.074 kr.

16.074 kr.

6,94%

25.000 kr.

765 kr.

36 mdr.

5,9%

2.551 kr.

27.551 kr.

6,61%

50.000 kr.

970 kr.

60 mdr.

5,9%

8.227 kr.

58.227 kr.

6,34%

75.000 kr.

1.247 kr.

72 mdr.

5,9%

14.746 kr.

89.746 kr.

6,27%

100.000 kr.

1.662 kr.

72 mdr.

5,9%

19.662 kr.

119.662 kr.

6,27%

125.000 kr.

1.829 kr.

84 mdr.

5,9%

28.656 kr.

153.656 kr.

6,22%

150.000 kr.

1.973 kr.

96 mdr.

5,9%

39.363kr.

189.363 kr.

6,19%

Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansieringen udbydes i samarbejde med Ekspres Bank.

