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ENERGIKONTO
BETALA SAMMA SUMMA VARJE MÅNAD
LÄGRE FAKTUROR PÅ VINTERN
EN BETALNINGSFRI MÅNAD
Med Bodens Energis energikonto väljer du själv hur du vill betala.
Du kan fördela din årskostnad och betala samma belopp varje månad eller
betala valfritt belopp och nyttja kontots kredit eller sparfunktion.
Du kan till och med välja en betalningsfri månad.
Allt detta för att passa just din ekonomi på bästa sätt.
När du tecknar ett energikonto hos oss ingår det en kredit på 5 000 kr,
ett belopp du har möjlighet att utöka efter ditt personliga behov.
Energikontot fungerar som ett balanskonto där du själv bestämmer om du vill
nyttja krediten. Vid nyttjande av kontots sparfunktion får du fördelaktig ränta.
För att se aktuellt saldo och inbetalningar skickar vi dig ett kontoutdrag varje
månad tillsammans med din faktura.

BODENS ENERGI
0921-623 50
Slipvägen 7, 961 38 Boden
info@bodensenergi.se
bodensenergi.se

BETALNINGSALTERNATIV

KONTOUTDRAG

Välj hur du vill betala:

För att se saldo skickar vi, tillsammans med

-

Valfria belopp varje månad,

din faktura, ett kontoutdrag varje månad.

dock minst 100 kr.

Här kan du även se dina transaktioner samt

Samma belopp varje månad, där

minsta belopp att betala.

-

årskostnaden är fördelad.
-

Väljer du en betalningsfri månad, vid
exempelvis semestern eller till jul,

E-FAKTURA

betalar du inget den månaden.

Anmäl gärna e-faktura i din internetbank.
Där kan du även välja att e-fakturan
betalas automatiskt på förfallodagen.

KREDIT
En kredit på 5 000 kr ingår i energikontot.
Förbrukar du mer än 5 000 kWh/år har du

AUTOGIRO

möjlighet att utöka krediten enligt nedan.

Betalar du inte dina fakturor genom
internetbank kan du här ansöka om

Förbrukning:

Kredit:

autogiro. När du har autogiro får du en

1-5 000 kWh/år
5 000-10 000 kWh/år
Över 10 000 kWh/år

5 000 kr kredit
10 000 kr kredit
15 000 kr kredit

pappersfaktura som vanligt där du ser

VID UPPSTART ELLER AVSLUT AV
ENERGIKONTO
För att teckna vårt energikonto fyller du i
och skickar ansökan till oss. Om du vill
avsluta energikontot kontaktar du oss
skriftligen och vi avslutar kontot direkt.

beloppet som betalas med automatik från
ditt konto på förfallodagen.

AVGIFTER OCH RÄNTOR
Månadsavgiften är 15 kr för dig som köper
el av oss, ordinarie månadsavgift är 25 kr.
Uppläggningsavgiften är 150 kr.
För närvarande är tillgodoräntan 1,0 % och
krediträntan 8,0 %.
Vid en utnyttjad kredit om 5 000 kr är den
effektiva räntan (ränta och avgifter) enligt
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Finansinspektionens normer det första året
14,6 % och därefter 11,6 %.

VID FRÅGOR OCH FUNDERINGAR
Är du välkommen att kontakta vår
kundservice på telefon 0921-623 50.

Fördelar med

ENERGIKONTO
᛫ VÄLJ HUR DU VILL BETALA
᛫ SMIDIGT OCH ENKELT
᛫ KREDITMÖJLIGHETER
᛫ SPARMÖJLIGHETER

ENERGIKONTO

- SNABB OCH ENKEL ANSÖKAN

Kunduppgifter
NAMN

KUNDNUMMER

FAKTURAADRESS

POSTADRESS

PERSONNUMMER

E-POSTADRESS

TELEFON DAGTID

Energikonto tecknas av samma person som står för fakturan.

Kredituppgifter
5 000 kr i kredit ingår. Jag önskar utökad kredit
10 000 kr (5 000-10 000 kWh)

15 000 kr (över 15 000 kWh)

Jag önskar en betalningsfri månad
Nej

Ja, önskar följande månad som betalningsfri:

Jag önskar fördela årskostnaden
Ja

Beräknad årskostnad delas med 12 månader och summan betalas varje månad.
Har jag valt en betalningsfri månad delas årskostnaden med 11.

E-faktura Anmäler jag i min Internetbank och väljer där om e-fakturan ska betalas automatiskt på förfallodagen.
Jag önskar Autogiro (Autogiro behövs inte när du har e-faktura)
BANKENS NAMN

KONTOHAVARENS PERSONNUMMER

CLEARINGNUMMER*

KONTONUMMER

*Clearing nummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje kontonummer, se kontoutdraget. Swedbank har ibland
fem siffror, ex 8327-9xxxxx, utelämna den femte siffran i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja
med 6 (hittar du inte numret, ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearing nummer.

Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig att följa avtalsvillkoren.
DATUM

KONTOHAVARENS NAMNTECKNING

Tänk på att samtliga uppgifter måste fyllas i för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av ansökan.
Bodens Energi förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditprövning.

Skicka ansökan, portofritt, till: Bodens Energi
Svarspost 95 00 99 400
961 20 Boden
BODENS ENERGI
0921-623 50
Slipvägen 7, 961 38 Boden
info@bodensenergi.se
bodensenergi.se

Beviljas
Datum:
Signatur:

Avslag

Scan

Avtalsvillkor för energikonto, 2013-01-01
1. Parter
Bodens Energi AB för egen räkning. Kontohavare: Den
sökande som beviljats Bodens Energis energikonto. Nedan
benämns energikonto som konto.
2. Ansökan om konto
Konto beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning.
Kontohavaren godkänner avtalet genom att underteckna
ansökan. Begäran om höjning av kreditgräns skall ske
skriftligt. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade
krediten ej överskrids.
3. Fakturering och betalningsvillkor
Varje månad utfärdas kontoutdrag med periodens ingående
saldo, kostnader för föregående period, inbetalningar,
räntor, avgifter, utgående saldo och lägsta belopp att betala
samt förfallodag. Kontohavaren kan välja nedanstående
betalningsalternativ:
• Betalar i förskott eller ett belopp överstigande
kontoutdragets utgående saldo och nyttjar då kontots
sparfunktion. Överstigande belopp på kontot berättigar till
tillgodoränta som beräknas på tillgodohavandet varje dag,
s.k. dag-för-dag ränta och som gottskrivs kontot månadsvis.
Kontohavarens behållning omfattas ej enligt lag (1995:1571)
om insättningsgaranti.
• Betalar hela kontoutdragets utgående saldo och därmed
tillförs inga räntor.
• Delbetalar, dock lägst miniavgift 100 kr, och nyttjar
kontots kreditränta. Krediträntan beräknas på kvarvarande
saldo dag för dag. Bodens Energi äger rätt att avräkna alla
inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt
innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas
mot avgifter, i andra hand mot ränta och i tredje hand mot
kapital.
4. Avgifter och räntor
Uppläggningsavgiften för kontot är 150 kr. Månadsavgiften
är 15 kr för elhandelskund och 25 kr för övriga.
Tillgodoräntan baseras på Riksbankens referensränta minus
1 %, dock lägst 1 %. Krediträntan baseras på referensräntan
plus 8 %. Övertrasseringsräntan baseras på referensräntan
plus 13 %. Aktuella räntor se på bodensenergi.se.
5. Misskötsel
Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer kontot en
påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr. Vid
övertrassering av kreditgräns tillkommer
övertrasseringsränta som baseras på referensränta + 13 %.
Vid utebliven betalning trots påminnelse avslutas kontot.
Inkassokostnader och dröjsmålsränta tillförs enligt gällande
lag. Bodens Energi har rätt att säga upp krediten till
betalning vid tidpunkt som Bodens Energi bestämmer.
Registrering i missbruksregister kan komma att ske när
kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt
betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av
att kredit beviljats under falska förutsättningar.
6. Namn eller adressändring
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren
omedelbart skriftligen underrätta Bodens Energi.
7. Överlåtelse
Bodens Energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar
enligt detta avtal på annan.
8. Giltighetstid
Kontot löper tillsvidare. Kontohavaren kan skriftligen säga
upp kontot för omedelbart upphörande när som helst under
löptiden. Innan kontot kan avslutas av kontohavaren skall
eventuella skulder regleras. Bodens Energi kan med en
månads varsel säga upp detta kontoavtal.
Kontobestämmelserna skall tillämpas även efter avtalstiden
så länge skuld och tillkommande avgifter för hantering av
kvarvarande skuld kvarstår.

9. Personuppgifter
Kontohavaren samtycker till att Bodens Energi, i
personuppgiftslagens mening, får behandla
personuppgifter om konto och kontoinnehavaren. Bodens
Energi ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta
avtal, marknadsföra andra produkter som från tid till
annan tillhandahålls av Bodens Energi, samt för att kunna
administrera faktureringen självt eller via annat bolag. Om
felaktigheter förekommer i personuppgifterna ombeds
kontohavaren att snarast kontakta Bodens Energi.
10. Ändring av kontovillkor
Bodens Energi äger rätt att under löpande avtal ändra
gällande kontovillkor. Sådan ändring skall meddelas
kontohavaren t.ex. genom brev eller kontoutdrag/faktura.
Ändringen gäller från närmast efterföljande månad.
11. Force majeure/ansvar
Bodens Energi är inte ansvarig för skada som beror på
lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage,
strejk, lockout, bojkott, upplopp eller liknande.

Avtalsvillkor för autogiro, 2013-01-01
Medgivande till betalning via Autogiro
Kontohavaren medger att uttag får göras från angivet
bankkonto på begäran av Bodens Energi för betalning via
Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela kontohavaren i förväg i och
med begärda uttag. Uttag belastas kontohavarens
bankkonto enligt kontoförande banks regler. Meddelande
om uttag får kontohavaren från kontoförande bank.
Medgivandet kan på kontohavarens begäran överflyttas till
annat bankkonto i kontoförande bank eller till bankkonto i
annan bank.
Bodens Energi får begära uttag från kontohavarens
bankkonto på förfallodagen om kontohavaren senast åtta
vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp,
förfallodag och betalningssätt, eller om kontohavaren
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Kontohavaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns
på bankkontot för betalning på förfallodagen. Om
kontobehållningen inte räcker för betalning på
förfallodagen får Bodens Energi göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får
omfatta högst en vecka.
Stopp av uttag och medgivandets giltighetstid
Kontohavaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att
kontakta Bodens Energi senast två vardagar före
förfallodagen. Eller alla uttag avseende medgivandet
genom att kontakta banken senast två vardagar före
förfallodatum.
Medgivandet gäller tillsvidare. Om kontohavaren vill
återkalla medgivandet gör kontohavaren det genom att
kontakta kontoförande bank eller Bodens Energi.
Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att
återkallelsen kommit kontoförande bank eller Bodens
Energi tillhanda.
Rätten att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och Bodens Energi har rätt att avsluta
anslutningen till Autogiro 30 dagar efter det att
kontoförande bank/Bodens Energi underrättat
kontohavaren om detta. Kontoförande bank och Bodens
Energi har dock rätt att omedelbart avsluta kontohavarens
anslutning till Autogiro om kontohavaren vid upprepade
tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på
förfallodagen eller om det bankkonto som medgivandet
avser avslutats.

