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FAQ - ÖVERGRIPANDE
HSB TECKNAR AVTAL FÖR BOSPARANDET MED
DANSKE BANK
Varför har HSB valt att flytta bosparandet till Danske Bank?
Vi har valt Danske Bank som ny samarbetspartner eftersom Danske Bank var den aktör som
sammantaget presenterade ett erbjudande som allra bäst motsvarade våra krav och förväntningar
på ett nytt bosparande. Med Danske Bank får vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt sparande
för våra ca 140 000 bosparande medlemmar.

Varför väljer ni att byta bank just nu?
Avtalet med vår nuvarande bankpartner Swedbank löper snart ut och inför det valde vi att göra
en upphandling, för att säkerställa att vi kan ge våra medlemmar det bästa bosparandet nu och
framöver.

Hur många Bosparare och hur stor volym handlar det om?
HSB har idag totalt 140 000 bosparare med en total volym på ca 3,9 Mdr.

Vad innehåller det nya bosparandet?
Våra bosparares sparalternativ breddas, med fler fonder. Bospararna kommer också få en bättre
ränta på bosparkontot. Utöver det så kommer det nya samarbetet med Danske Bank att innebära
en större möjlighet att anpassa sparandet efter medlemmarnas behov.

Varför ökar ni från två till runt tio fonder?
Vi bedömer att innehållet i det nya bosparandet kommer att kunna tillgodose de flestas
preferenser avseende risk, avkastning och olika förvaltningsstrategier samt avgifter. Ser vi att
bospararna efterfrågar andra typer av fonder, finns möjligheten att lägga till fler fonder i
framtiden

Hur ser HSB på de brister i arbetet mot penningtvätt som både
Swedbank och Danske Bank anklagas för?
De anklagelser som riktats mot både Swedbank och Danske Bank ser HSB självklart mycket
allvarligt på. HSB har framfört detta till Danske Bank och kommer att följa utredningen noga.
Danske Bank har informerat HSB om de åtgärder man vidtagit, samt fortsätt kommer att vidta.
HSB bedömer att Danske Bank har varit transparanta med sitt pågående arbete. För HSB är det
självklart att man följer lagar och regler. Skulle det visa sig att någon av HSBs samarbetspartner
inte gör det finns alltid möjligheten att lämna samarbetet.
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Hjälper det här fler att ta sig in på bostadsmarknaden?
Givet hur bostadsmarknaden ser ut så är det viktigt att ha ett sparande till en kontantinsats. Som
bosparare i HSB kommer man att ha flera fonder att välja på om man vill placera sitt sparande
och man kommer ha en bättre ränta på sparkontot.

Hur arbetar Danske Bank med hållbarhet?
Hållbarhet ligger högt upp på både HSBs och Danske Banks agenda. Danske Bank i Sverige
arbetar aktivt med att ta hänsyn till och integrera alla delar inom hållbarhetsområdet i
affärsverksamheten. Danske Bank är självklart inte nöjda med placeringen i Fair Finance Guide
och har också med anledning av det genomfört en rad åtgärder för att underlätta kundernas val
när de vill investera. Men när det gäller Fair Finance Guide är det viktigt att komma ihåg att
granskningarna inte återspeglar allt som görs inom hållbarhet.
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