Енергоаудит власних будинків та квартир
АТ «ОТП Банк» разом із партнером компанією «ТОП-ІНФОРМ» реалізує нову послугу – енергоаудит
квартир та приміських будинків.
Енергоаудит - це спеціальне обстеження приміщення, яке відповідає на декілька важливих питань: де і
з якої причини в ньому відбуваються втрати тепла та електрики, що конкретно необхідно зробити,
щоб підвищити його енергоефективність та скільки все це коштуватиме.

Замовивши послугу енергоаудиту від АТ «ОТП Банк» та «ТОП ІНФОРМ», Ви дізнаєтесь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Існуючий рівень енергоефективності Вашої оселі.
Куди саме йде тепло
Скільки втрачають вікна, двері, стіни, дах
Які заходи приведуть до економії тепла
Яка теплоізоляція дозволить зберегти тепло в приміщенні
Скільки коштує впровадження заходів з енергоефективності та як скоро ці інвестиції
окупляться

Як замовити послугу:
1. Візьміть фірмовий «Сертифікат на енергоаудит» у відділенні АТ «ОТП Банк»
2. Сплатіть в касі відділення АТ «ОТП Банк» за послугу єнергоаудиту: 400 грн – для міської
квартири; 600 грн – для приміського будинку. Обов’язково повідомте касиру ваші ПІБ, це
допоможе ідентифікувати Сертифікат згодом.
Важливо! Сертифікат є дійсним тільки за наявності квитанції про сплату.
3. Зателефонуйте в центр реєстрації сертифікатів компанії «ТОП ІНФОРМ» та зареєструйте
придбаний Сертифікат. Телефони центру реєстрації вказані на Сертифікатах. Вартість дзвінків
– згідно тарифів Вашого оператора зв’язку.
4. Під час реєстрації, узгодьте зі співробітником центру місце*, дату та час проведення та іншу
додаткову інформацію.
Як проходить енергоаудит:
1. Під час енергоаудиту експерт проводить візуальне та інструментальне обстеження
приміщення (стіни, вікна, двері, дах).
2. Послуга надається виключно сертифікованими експертами компанії «ТОП ІНФОРМ»
Результат енергоаудиту:
1. В результаті проведеного енергоаудиту, Ви отримаєте енергетичний паспорт обстеженого
приміщення за структурою та змістом, попередньо узгодженими Вами з експертом.
2. Також, експерт розробляє індивідуальну програму енергозбереження та формує пакет
енергоефективних рішень для підвищення рівня енергоефективності обстеженого
приміщення. Визначає вартість та строк окупності проекту.
Після надання технічного звіту з розрахунками, висновками та програмою енергозбереження,
експерт зв’язується з клієнтом для фінального узгодження проекту.
*Послуга надається без урахування витрат на транспортування лише за умови, якщо об’єкт
обстеження знаходиться на відстані не більше ніж 30 (тридцять) кілометрів від кордону м. Київа. У
випадку, коли відстань перевищує 30км, умови транспортування вважаються додатковими та
потребують індивідуального узгодження.

