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BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNING 
SAMT AVTAL BUNDEN PLACERING 

1. ALLMÄNT 

HSB Malmö är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt bestämmelserna i lagen 

(2004:299) om inlåningsverksamhet.  

Inlånade medel omfattas inte av insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 

Frånvaron av insättningsgaranti innebär att Föreningens medel inte till någon del är skyddade och således 

kan förloras om HSB Malmö försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. 

Inlånade medel kommer att användas i HSB Malmös ordinarie verksamhet i enlighet med §2 i HSB 

Malmös stadgar och HSB:s Kod för föreningsstyrning.  

Föreningen är fordringsägare gentemot HSB Malmö beträffande tillgodohavanden som Föreningen vid 

varje tidpunkt har som inlånade medel hos HSB Malmö. 

2. ANMÄLAN OM ATT INGÅ AVTAL OM INLÅNING 

Avtal om inlåning kan ingås i samband med att avtal om administrativ förvaltning ingås mellan Föreningen 

och HSB Malmö. 

Föreningen kan ingå särskilt avtal om bunden placering med HSB Malmö. Det innebär att Föreningen 

genom särskilt avtal avsätter ett givet belopp för placering med viss bindningstid till en viss bunden ränta. 

När HSB Malmö har mottagit särskilt avtal om bunden placering med fullständiga uppgifter skickas en 

bekräftelse till Föreningen via Mitt HSB. 

Insättningar och uttag på bunden placering sker alltid via Föreningens avräkningskonto. Föreningen 

ansvarar för att tillräckliga medel finns tillgängliga på avräkningskontot för aktuella transaktioner.  

Uppdrag om bunden placering ska vara HSB Malmö tillhanda senast tre bankdagar före placeringens 

startdatum. 

3. UTTAG M.M. 

Medel som HSB Malmö tagit emot som inlånade medel ska vara tillgängliga för utförandet av de 

betaltjänster som Föreningen nyttjar enligt avtal om administrativ förvaltning mellan HSB Malmö och 

Föreningen eller enligt särskild överenskommelse. I enlighet med lagen om inlåningsverksamhet ska 

inlånade medel, oavsett överenskommelse som träffats mellan HSB Malmö och Föreningen, efter 

uppsägning vara tillgängliga för Föreningen inom högst ett (1) år från uppsägning. 

I det fall Föreningen har tecknat avtal om bunden placering med automatisk omsättning, så kallad 

tillsvidareplacering, ska uppdrag om avslut av tillsvidareplacering vara HSB Malmö tillhanda senast tre 

bankdagar före placeringens omsättningsdatum.  

Bunden placering kan på Föreningens begäran upphöra före bindningstidens slut. Vid förtida upphörande 

har HSB Malmö rätt att ta ut en uttagsavgift enligt av HSB Malmö vid varje tid tillämpade grunder.  



 

  

 

4. IDENTIFIERING OCH FÖRFOGANDE ÖVER INLÅNADE MEDEL 

HSB Malmö omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

samt Finansinspektionens vid var tid gällande föreskrifter på området.  

Föreningen måste därför enligt HSB Malmös vid var tid gällande kontroll- och identifieringsrutiner 

identifiera sig. Den som företräder Föreningen måste också på HSB Malmös begäran kunna uppvisa den 

eller de behörighetshandlingar som grundar rätten att disponera över Föreningens inlånade medel. 

Föreningen ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.  

Föreningen förbinder sig att inte använda inlånade medel i strid med gällande lagstiftning. Inlånade medel 

kan enligt lag komma att frysas vid misstanke om att det används i strid med gällande lagstiftning. 

Föreningen har inte rätt till ersättning i det fall sådan åtgärd vidtagits. 

5. RÄNTA 

Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid tillämpas av HSB Malmö. Uppgift 

om aktuell räntesats erhålls i samband med att avtal om inlåning ingås. Information om aktuell och ändrad 

ränta publiceras på Mitt HSB. Vid ränteändring beräknas räntan efter den nya räntesatsen från den dag 

ändringen träder i kraft.  

Ränta på innestående medel räknas för samtliga kalenderdagar under året. Ränta på belopp som sätts in 

av Föreningen räknas från och med dagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och 

med uttagsdagen. Räntan beräknas därvid efter faktiskt antal dagar och baserat på ett år med 365 dagar 

(365/365). Ränta på bundna placeringar beräknas efter faktiskt antal dagar baserat på ett år med 360 

dagar (365/360). 

6. ÖVERTRASSERING 

Om Föreningen gör uttag som medför att en brist uppkommer, s.k. övertrassering, är Föreningen skyldig 

att omedelbart täcka bristen genom inbetalning till HSB Malmö. Övertrassering föranleder att särskild ränta 

debiteras enligt de grunder som HSB Malmö vid var tid tillämpar. Vid övertrassering har HSB Malmö rätt 

att ta ut en särskild administrativ avgift om 1 000 kronor. 

7. SALDOBESKED OCH ÅRSBESKED M.M. 

HSB Malmö ska bokföra samtliga Föreningens transaktioner. Information om Föreningens placering av 

likvida medel och saldo och inlånade medel finns på Mitt HSB.  

8. MEDDELANDEN M.M. 

Meddelanden från HSB Malmö till Föreningen beträffande de tjänster som omfattas av detta avtal lämnas 

skriftligen. Meddelanden kan lämnas via Mitt HSB, via post till Föreningens postadress eller via e-post till 

e-postadress som Föreningen har angivit som kontaktadress till HSB Malmö. Föreningen ska underrätta 

HSB Malmö om ändring av adress, telefonnummer e-postadresser samt aktuella behörighetshandlingar 

avseende rätten att företräda Föreningen och förfoga över inlånade medel eller annan ändring av uppgifter 

som är av betydelse för HSB Malmö. HSB Malmö ska omedelbart underrättas om någon som enligt ovan 

har rätt att företräda Föreningen inte längre har sådan rätt eller om det finns misstanke om att 

behörighetshandlingar har kommit till obehörigs kännedom. Ett meddelande per post eller rekommenderat 

brev anses ha kommit Föreningen tillhanda senast på den sjunde (7) dagen efter avsändandet. Ett 



 

  

 

meddelande per e-post eller Mitt HSB Malmö anses ha kommit Föreningen tillhanda samtidigt som det 

skickas.  

All kommunikation under avtalstiden sker på svenska. 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING 

HSB Malmö är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i 

fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om HSB Malmö själv är föremål för eller vidtar 

sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i annat fall skall inte ersättas av HSB Malmö om HSB Malmö 

har iakttagit normal aktsamhet. HSB Malmö ansvarar inte i något fall för indirekt skada.  

Föreligger hinder för HSB Malmö att verkställa utbetalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 

omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Föreningen samtycker till att HSB Malmö registrerar och lagrar personuppgifter som Föreningen lämnat 

eller kommer att lämna i framtiden eller som annars uppkommer som en följd av HSB Malmös tjänster till 

Föreningen. 

Föreningen samtycker vidare till att uppgifter får behandlas för åtgärder som krävs för att fullgöra HSB 

Malmös skyldigheter enligt detta avtal och för att efterleva lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens vid var tid gällande föreskrifter på området. 

11. ÄNDRING AV VILLKOR 

HSB Malmö äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Föreningens godkännande. Sådana 

ändringar meddelas Föreningen skriftligen minst en (1) månad innan de börjar gälla. Om Föreningen inte 

godtar ändringarna har Föreningen rätt att avgiftsfritt säga upp avtalet till upphörande före den dag då 

ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Föreningen ha godkänt ändringarna. Aktuella 

allmänna villkor finns på Mitt HSB. 

12. ÖVERLÅTELSE 

HSB Malmö äger rätt att överlåta det konto där Föreningens inlånade medel förvaras till annan juridisk 

person inom HSB-organisationen. 

_________________________ 

 


