
LÅN TIL ENERGIFOR
BEDRINGER OG SPAR  
MANGE PENGE

• Lån op til 250.000 kr.
• Godkendelse fra dag-til-dag
•  Ingen krav om sikkerhed

KAMPAGNELÅN

4,9 % 
i rente

Få råd til energiforbedringer
Send ansøgningsskemaet i svar kuverten 
– portoen er betalt

Har du spørgsmål?
– så ring til os på 39 13 16 35

Energilån
Dan-Aktiv A/S
Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand

Lån 100.000 kr. over 10 år for 1.128 kr./md. Variabel årlig nominel rente 4,9%, ÅOP 6,5% (før skat) og 4,8% (efter skat), 
 oprettelsesgebyr 4.500 kr., adm. gebyr 25 kr./md., BS gebyr 4 kr./md, total sum af ydelser 135.248 kr.

Din klimainstallatør
www.bd.dk/klima

Din klimainstallatør
www.bd.dk/klima



LÅN OP TIL 250.000 KR. TIL ENERGIFORBEDRINGER

I et eksklusivt samarbejde mellem Brødrene 
Dahls Klimainstallatører og Dan-Aktiv tilbyder 
vi at finansiere dine energiforbedringer i din 
bolig. Det er enkelt og hurtigt at ansøge – du 
kan låne op til 250.000 kr. og betale tilbage 
over op til 10 år.

Hvad kan du låne til?
Du bestemmer selv, hvilken energiløsning 
du ønsker til at forbedre din bolig. Det 
kan være et nyt oliefyr, en ny varme-
pumpe eller andre energikilder, som 
sparer energi og skåner miljøet. Du kan 
også få finansieret reparationer af eksi-
sterende energiløsninger.

Under 40.000 kr.:
• Du skal have egen bolig, sommerhus 

eller kolonihavehus
• Du må ikke være registreret i RKI/ 

Debitorregistret
• Du skal være over 18 år

Over 40.000 kr.:
• Du skal have ejet din bolig i minimum 

et år
• Du må ikke være registreret i RKI/ 

Debitorregistret
• Du skal have en husstandsindkomst på 

minimum 240.000 kr. om året, hvis du 
bor alene

• Du skal have en samlet husstandsind-
komst på minimum 400.000 kr. om 
året, hvis du er gift eller samboende

• Du skal vedlægge din/jeres seneste 
lønseddel, samt din/jeres seneste års-
opgørelse sammen med ansøgningen

Hvor meget vil du låne? Sådan ansøger du
Under 40.000 kr.:

På telefon
Ring på 39 13 16 35, hverdage kl. 9.30–
20.00, weekend kl. 10.00–16.00. 
Det tager kun 10 minutter.

Via ansøgningsskema
Udfyld ansøgningsskemaet og send det til 
Dan-Aktiv i vedlagte svarkuvert (portoen 
er betalt). Dan-Aktiv behandler ansøg-
ningen samme dag, den modtages.

Sådan får du lånet 
• Når ansøgningen er behandlet og god-

kendt, får du straks besked
• Du modtager en låneaftale, som du 

underskriver og sender tilbage
• Når fakturaen er godkendt, udbetaler 

Dan-Aktiv lånet til forhandleren
• Du modtager en kvittering for, at fak-

turaen er blevet betalt

Over 40.000 kr.:

På telefon
Ring på 39 13 16 35, hverdage mellem 
kl. 9.30–18.00, og vi hjælper dig igennem.

Via ansøgningsskema
Udfyld ansøgningsskemaet og send det til 
Dan-Aktiv i vedlagte svarkuvert (portoen 
er betalt). Dan-Aktiv behandler ansøg-
ningen samme dag, den modtages.
Husk at vedlægge lønsedler og årsop-
gørelse sammen med ansøgningen.

Sådan får du lånet
• Når ansøgningen er behandlet og god-

kendt får du straks besked
• Dan-Aktiv sender finansieringstilsagn 

til dig, som er bindende for Dan-Aktiv. 
Tilsagnet er gratis og gælder i 3 måne-
der. Samtidig får forhandleren besked 
om at finansieringen er godkendt

• Når energiløsningen er udført mod-
tager du en låneaftale samt fuldmagt, 
der skal underskrives

• Når dokumenterne er underskrevet 
og fakturaen er godkendt udbetaler 
 Dan-Aktiv lånet til forhandleren 

• Du modtager en kvittering for, at fak-
turaen er blevet betalt

Den årlige variable nominelle rente er 4,9 %. Adm. gebyr 25 kr. pr. måned. BS gebyr 4 kr./md. Oprettelsesgebyr udgør 4,5 % af lånebeløbet, dog min. 750 kr. 
Låner du f.eks. 100.000 kr. over 120 måneder er oprettelsesgebyret 4.500 kr. og den samlede sum du skal betale er 135.248 kr.  

BESTEM SELV LÅNETS AFVIKLINGSPERIODE

Lånebeløb kroner 20.000 50.000 100.000 150.000 250.000

Månedlig ydelse i kroner 422 763 1.128 1.677 2.775

Lånets løbetid i antal mdr. 60 84 120 120 120

ÅOP før skat (%) 10,1 7,6 6,5 6,3 6,2

ÅOP efter skat (%) 8,3 5,8 4,8 4,6 4,4

Dine fordele med et Energilån
• Du skal ikke stille sikkerhed
• Ingen tinglysningsomkostninger
• Afdrag op til 10 år
• Du behøver ikke have friværdi  

i din bolig
• Du kan indfri lånet uden 

 meromkostninger


