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Låneansøgning 2013
1

Lånsøger(e)

Kundenr.

Navn

CPR-nr.

Ægtefælles/samlevers navn

CPR-nr.

Adresse

Postnr.

Låntagers stilling

Ansat/selvstændig siden:

Ægtefælles/samlevers stilling

Ansat/selvstændig siden:

2

Installationsadresse (udfyldes, hvis den er forskellig fra lånsøgers adresse)

3

Ønsket lånebeløb med fast rente 4,20 % p.a.

Ønsket løbetid (max 10 år)

Sæt kryds

Beløb i kr. (Max 100.000 kr.):

Inkl. etablering af stikledning

År/løbetid:

Eksempel på lån med fast rente 4,20 % p.a. (Løbetid ca. 10 år)
Beløb kr.

Ydelse
pr. rate

Antal
rater

Samlet rente udgift
i lånets løbetid

Samlet
tilbage betaling

6.982 kr.

36.982 kr.

Beløb kr.

Ydelse
pr. rate

Antal
rater

Samlet rente udgift
i lånets løbetid

Samlet
tilbage betaling

70.000

2.160 kr.

40

16.276 kr.

86.276 kr.

30.000

925 kr.

40

40.000

1.235 kr.

40

9.294 kr.

49.294 kr.

80.000

2.470 kr.

40

18.588 kr.

98.588 kr.

50.000

1.540 kr.

40

11.653 kr.

61.633 kr.

90.000

2.775 kr.

40

20.946 kr.

110.946 kr.

60.000

1.850 kr.

40

13.964 kr.

73.964 kr.

100.000

3.080 kr.

40

23.306 kr.

123.306 kr.

Hvis andet lånebeløb ønskes, kan beregningen foretages på vores hjemmeside www.hmn.naturgas.dk

4

Oplysninger og dokumentation af indkomst og formue
Indkomstdokumentation for lånsøger(e) skal vedlægges.
a) Alle sider af seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges for lånsøger(e).
b) Er der væsentlige ændringer til indkomst og/eller formue som ikke fremgår af årsopgørelserne.		

Ja

Nej

Ved evt. ændringer skal dokumentation vedlægges. 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.

5

Pengeinstitut (hvorfra ydelse for lån hæves via PBS)
Navn/afdeling

6

Reg.nr.

Betingelser for ansøgning om lån (lånet skal godkendes, inden installationen påbegyndes)
Undertegnede ansøger hermed HMN Naturgas om lån til køb af en
naturgasinstallation på følgende betingelser:
1 Lånsøger giver HMN Naturgas tilladelse til at indskrive det endelige lånebeløb i låneansøgningen, når lånsøger ved sin underskrift
har godkendt installationsprisen.
2 Når lånsøger har godkendt installationsarbejdet, giver lånsøger HMN Naturgas uigenkaldelig tilladelse til at udbetale lånebeløbet til den vvs-installatør, der har udført
installationen.

Dato

Blanket nr. 2012.01.10

7

Kontonr.

Lånsøgers underskrift

3 Når HMN Naturgas har imødekommet låneansøgningen og betalt
vvs-installatøren, udgør nærværende aftale den endelige låneaftale.
4 Lånsøger erklærer at være myndig, at de afgivne oplysninger er
korrekte og ikke at have tilbageholdt oplysninger, der kan betragtes som forfaldsgrunde.
5 Undertegnede meddebitor (ægtefælle, samlever) hæfter for lånet
på lige vilkår med lånsøger.
6 Lånsøger og undertegnede meddebitor bekræfter at have læst og
accepteret betingelserne for nærværende låneaftale.

Dato

Ægtefælles/samlevers underskrift

Endeligt lånebeløb (udfyldes af HMN Naturgas, når faktura er godkendt af låntager og modtaget i HMN)
Beløb kr.

Ydelse pr. rate

Samlet renteudgift i lånets løbetid, kr.

Til HMN’s notater
Godkendt
Ej godkendt

Samlet tilbagebetaling kr.

Løbetid

Finansieringsnr.
Dato

Initialer

Se venligst øvrige betingelser på omstående side

Betingelser
Lånets anvendelse
Lånet kan kun anvendes til hel eller delvis betaling af de dokumenterede udgifter til en naturgasinstallation inklusive stikledning
indenfor HMN Naturgas’ distributionsområde.
Låneramme
Lånerammen er op til 100.000 kr.
Ansøgningsfrist
Lånet skal søges og godkendes, inden installationen påbegyndes.
Nærværende lånebetingelser gælder kun, hvis låneansøgningen er
modtaget i HMN Naturgas inden den 31.10.2013.
Lånetilsagnets løbetid
Et evt. lånetilsagn gives skriftligt. Tilsagnet udløber 3 måneder
efter, at tilsagnet er givet (brevets dato).
Udbetaling af lånet
HMN Naturgas udbetaler lånet til den vvs-installatør, der har udført installationen. Udbetaling sker, når følgende betingelser er
opfyldt:
1: Låntager skal ved sin underskrift have godkendt installationsarbejdet og givet HMN Naturgas tilladelse til at udbetale
installationsbeløbet til installatøren. Hvis godkendelsen ikke
foreligger, når betalingsfristen er udløbet, meddeler HMN
Naturgas dette til installatøren og stiller udbetalingen i bero,
indtil tilladelsen foreligger.
2: HMN Naturgas har modtaget specificeret faktura på installationen.
Låntager er forpligtet til at oplyse vvs-installatøren om, at der er indgået en låneaftale på ovennævnte betalingsbetingelser, før installationsarbejdet påbegyndes.
Stiftelsesomkostninger
Ingen.
Rente
Lån med fast rente forrentes med 4,20 % p.a. Renten tilskrives
månedsvis. De årlige omkostninger (effektive rente) er 4,28 %.
Rentesatsen er fast over lånets løbetid.
Løbetid
Lånets løbetid er op til 10 år.
Ydelse
Lånet tilbagebetales med 4 årlige rater sammen med gasregningen.Ydelsen noteres i afsnittet ’endeligt lånebeløb’ på låneaftalen.
Mindsteydelsen pr. rate afhænger af lånets størrelse, jf. tabellen,
dog min. 800 kr.
Kreditvurdering
Ved behandlingen af låneansøgninger kan HMN Naturgas indhente kreditoplysninger hos RKI Kredit Information A/S og kan tillige
indhente soliditetsoplysninger i et pengeinstitut samt kontrollere
de afgivne oplysninger. Oplysningerne kan til enhver tid indhentes
i tilfælde af misligholdelse samt i forbindelse med frigivelse af en
debitor.

fra låntager(ne). Låntager(ne) skal i tilfælde af en overdragelse
underrettes herom.
Ved manglende betaling o.l.
Hvis en ydelse ikke betales til tiden, eller en betaling afvises eller
tilbageføres på grund af manglende dækning eller lignende,
udsender HMN Naturgas en rykker med betalingsfrist. Er ydelsen
fortsat ikke betalt efter sidste betalingsfrist udløber, vil hele lånet
være forfaldent til fuld indfrielse. HMN Naturgas vil herefter indberette til RKI Kredit Information A/S.
Endvidere vil manglende betaling af en låneydelse kunne medføre,
at HMN Naturgas opkræver et depositum til sikkerhed for betaling
af det fremtidige gasforbrug, gebyrer, renter eller andre beløb, som
låntager måtte blive HMN Naturgas skyldig.
Rykkergebyrer
For hver rykker kan HMN Naturgas tillægge lånet et gebyr. Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til HMN Naturgas.
Endvidere kan der beregnes morarente af forfaldne beløb, indtil
betaling sker.
Ud over disse omkostninger kan HMN Naturgas kræve låntager for
samtlige inkassoomkostninger samt for udgifter til besvarelse af
eventuelle forespørgsler fra offentlige myndigheder om lånet samt
andre omkostninger, som låntagningen måtte medføre for HMN
Naturgas.
Indfrielse af lånet
Låntager kan indfri lånet på et hvilket som helst tidspunkt imod at
betale den til enhver tid værende restgæld med tillæg af tilskrevne
endnu ikke forfaldne renter frem til indfrielsesdagen. Ydelserne kan
til enhver tid forøges, men ikke reduceres.
Ved ejerskifte
Lånet er personligt og forfalder til betaling ved ejerskifte.
Ved ejerskifte forstås også overgang til ægtefælle, medejer og
livsarvinger.
Misligholdelse
I øvrigt er HMN Naturgas i følgende tilfælde berettiget til straks
at betragte lånet som misligholdt og hele gælden forfalden til
betaling:
a: Ved udeblivelse af betaling af en ydelse, jf. dog afsnittet ’Ved
manglende betaling o.l.’ eller
b: anden misligholdelse af forpligtelser i henhold til dette
dokument, eller
c: hvis låntager:
I afgiver insolvenserklæring, går i betalingsstandsning
eller konkurs
II søger gældssanering
III udsættes for udlæg eller anden kreditorforfølgning
IV tager fast ophold uden for kongerigets grænser.
Tvangsfuldbyrdelse
Lånet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478. Låntager(ne) skal betale omkostningerne, der påløber ved tvangsfuldbyrdelse, herunder fogedgebyrer, mødesalærer,
befordring til såvel foged som rekvirenten og dennes advokat m.v.

Overdragelse
HMN Naturgas er berettiget til at overdrage lånet til et selskab, som
er eller bliver en del af koncernen, uden godkendelse

Du er altid velkommen til at kontakte HMN Naturgas, hvis du har spørgsmål til aftalen.
HMN Naturgas I/S (Søborg)
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg - tlf. 3954 7000

HMN Naturgas I/S (Viborg)
Vognmagervej 14, 8800 Viborg - tlf. 8727 8727

www.naturgas.dk

