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Energikontot är en smart betalningslösning för dig som är kund hos oss. Du kan då fördela dina
elkostnader jämnt över hela året. Du har även möjlighet att sätta in upp till 30 000 kronor till en ränta
på 3,5%* – bättre än alla banker erbjuder! Har du många anläggningar är Energikontot en smart lösning
för att samla elräkningarna. Du betalar endast 11 kr i månaden för detta.

Du sätter in pengar på ditt Energikonto. När månaden är slut syns din elfaktura på Energikontot och betalas på
förfallodagen. Har du överskjutande kapital på kontot beräknas ränta som på detta. Din slutliga ränta redovisas vid
årsskiftet och betalas till ditt Energikonto.
*Ett tillgodobelopp på 15000 kr ger en effektiv ränta på 2,6%

Så här fungerar ditt Energikonto

Du får en bekräftelse med kontoinformation och OCR-nummer.
När energikontot är upplagt kommer alla kontouppgifter skickas ut via e-post eller via brev, beroende av ditt
kommunikationsval. På bekräftelsen finner du ditt energikontonummer som är ditt unika OCR-nummer.

Kontoutdraget kommer i början av varje månad.
Då redovisas alla transaktioner som har skett under månaden. Inbetalningar, fakturor, betalning för sol/vind –produktion,
m.m. Kontoutdragen finns även tillgängliga via ditt Mina Sidor-konto.

Fakturan
Kring den 10:e varje månad skapas din förbrukningsfaktura för din anläggning. Fakturan kopplas mot energikontot och
presenteras på nästföljande månads kontoutdrag.Vill du läsa din faktura direkt finns den tillgänglig via ditt Mina Sidorkonto.
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Ditt Energikonto på Mina Sidor
Du kan enkelt följa ditt saldo och alla dina fakturor på Mina Sidor.
1. Välj Mina Sidor längst upp på sajten
2. Logga in. Om du inte har aktiverat något konto så skriver du in din e-mail utan att fylla i lösenord för att sedan logga
in. Därefter får du välja ett eget lösenord. Kontakta kundtjänst om det skulle ha några frågor kring detta: 0951-103 35.

Fördelaktig ränta
Energikontot ger dig en tillgodoränta på 3,50 % på insatt kapital. Krediträntan är 12,00 %. Räntan kapitaliseras vid
årsskiftet och betalas ut i januari månad.

Att betala till Energikontot
Med energikontot har du möjlighet att sätta in upp till 30 000:- kronor och få en ränta på 3,50 %.

Betalningslösningar:
Manuell inbetalning: Du betalar in valfritt belopp till ditt energikonto. Använd ditt energikonto-nummer som OCRnummer vid inbetalningen. Du hittar detta nummer endera på din bekräftelse, via Mina Sidor eller på ditt senaste
kontoutdrag.
Autogiro/Jämn betalning: Med autogiro och energikontot kan du jämna ut kostnaderna över årets månader. Vi hjälper
dig gärna att beräkna dina elkostnader för att ta fram ett månadsbelopp som passar dig och dina anläggningar. Sätt
gärna in en extra slant, räntan (3,50 %) på ditt energikonto är högre än på ett vanligt sparkonto.
Autogiro/Betala fakturabeloppet: Vi tillhandahåller även möjligheten att betala varje månadskostnad via autogiro.
E-faktura: E-faktura skickas endast ut om ditt kontoutdrag för månaden är negativt. Via Mina Sidor finner du dock alltid
ditt senaste kontoutdrag, oavsett saldo.
Plus-service: Du kan välja att ansluta Plus-service till dina avtal hos oss på Storuman Energi. Då skickar vi alla
kontouppgifter och annan kommunikation via brev. Får du ett negativt saldo skickar vi då ut en pappersfaktura. Plusservice kostar 20:- kr/månad (inkl. moms).
Du kan läsa avtalsvillkoren på:
https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/avtalsvillkor-energikonto/
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