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Yrkande på realisering av 
säkerhet för elektricitet

i Säkerheten för elektricitet täcker avgifter som uppkommit och förfallit till betalning under den tid då betalningsförbindelsen 
har varit i kraft.
Energibolaget kan ansöka om realisering av säkerheten för elektricitet när elavtalet går ut eller under avtalsperioden om 
eldistributionen håller på att äventyras.

TO 6r

1. Uppgifter om kunden

2. Uppgifter om energibolaget/faktureraren

3. Betalningsuppgifter

4. Uppgifter om säkerheten för elektricitet

Personbeteckning

Kontonummer

Bostadens adress

Elavtal går ut

Energibolaget kräver en ny säkerhet istället för den säkerhet som realiserats

Kod för betalningsförbindelsen för säkerheten för elektricitet (10 siffror)

Bolagets namn

Bolagets adress

Kontaktpersonens namn

FO-nummer

Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens e-postadress

Efternamn och förnamn

referensnummer

eller meddelande

Ja

Ja

Nej, elavtalet fortgår

Nej
Webblankett (PDF)

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt.
Posta blanketten och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information på www.fpa.fi/samarbetspartner

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/samarbetspartner-kundservice).

https://www.fpa.fi/samarbetspartner
https://www.fpa.fi/samarbetspartner-kundservice
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5. Kostnader som ingår i det belopp som tas ut

6. Övriga upplysningar

7. Underskrift av företrädaren för energibolaget

Ort och datum Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Ursprungligt 
fakturanummer

Ursprunglig 
förfallodag

Faktureringsperiod Ursprungligt 
belopp

Kvarstår att 
betala

Ingår det avgifter för avbrytande eller påkoppling i fakturorna?

euro

euro

euro euro

Nej Ja
Avgifter för avbrytande

Avgifter för påkoppling Yrkande totalt:

Övriga avgifter

Webblankett (PDF)
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