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Frågor och svar om att
börja bospara
Nya HSB bosparare
Hur öppnar jag ett HSB Bosparkonto?
Se video om hur du gör:
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/
hsb/borja-bospara
Eller läs instruktioner här:
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/
hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak
Var kan jag följa mitt bosparande i Danske Bank?
Du kan följa ditt bosparande genom att logga in på vår
internetbank Hembanken. Du kan även följa sparandet
i vår Mobilbank.
Varför ställer banken frågor när jag ansöker om att
öppna ett HSB Bosparkonto?
När du ansöker om att öppna ett HSB Bosparkonto så
behöver vi ställa några frågor. Det är frågor som alla
banker måste ställa till bankkunder. Frågorna handlar
om hur du ska använda bankens konton, eventuella
fonder och tjänster. Här hittar du information om varför
vi måste ställa frågor (www.swedishbankers.se/foerbankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-bankenstaella-fraagor/).
Hur fungerar ett Bosparkonto?
HSB Bosparkonto fungerar på samma sätt som ett
sparkonto men du får samtidigt bosparpoäng. Du får 1
bosparpoäng per 100 kr. Du kan maximalt få 5
bosparpoäng per månad, vilket motsvarar ett
månadssparande på 500 kr.
Naturligtvis kan du spara mer om du vill och sparande
utöver detta belopp kallas överskottssparande. Du kan
sätta in ett valfritt belopp och ta ut pengar. Om du gör
ett uttag dras det automatiskt från eventuellt
överskottssparande. Om du inte har något
överskottssparande på ditt HSB Bosparkonto, så
förlorar du en bosparpoäng per 100 kr som du tar ut.
Du får ränta från första kronan du sparar.
Du kan max få 60 bosparpoäng per år, vilket
motsvarar 6000 kr i sparande. Läs mer om
bosparpoäng:
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerardet/fortur-och-poang/

Kan jag spara genom att sätta in ett större belopp,
t.ex. en gång per år? Eller måste jag månadsspara för
att få poäng?
Det går att spara och få bosparpoäng oavsett om du
månadssparar eller om du sätter in en
engångssumma. Du kan max få 60 bosparpoäng per
år, vilket motsvarar 6000kr i sparande. För att få
bosparpoäng genom att sätta in en engångssumma
behöver du sätta in pengarna i förskott. Det innebär att
för att kunna få maximalt antal poäng behöver du göra
en engångsinsättning på minst 6000kr i januari.
Hur månadssparar jag till mitt HSB Bosparkonto?
Du lägger upp sparandet från din bank till ditt HSB
Bosparkonto. För samtliga alternativ måste du veta
kontonumret till ditt HSB Bosparkonto. Clearingnumret
är de första fyra siffrorna i kontonumret.
Om du har valt att spara i fonder kommer beloppet att
dras från ditt HSB Bosparkonto till din HSB Depå och
till de fonder samt fördelning som du har valt.
Gäller insättningsgarantin för mitt bosparande?
Du som kund skyddas av den danska
insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger
skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro
per insättare. Du har rätt till avtalad ränta fram till
betalningsinställelse/konkurs om det maximala
ersättningsbeloppet inte överskrids. Utbetalning av
ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer
information om Garantifonden kan du läsa på
www.garantifonden.dk.
Kan jag dela på ett bosparande, exempelvis kan jag
och min man ha ett gemensamt bosparande?
Nej, endast en person kan vara kontohavare.
Jag vill överlåta mitt bosparande till en annan person,
hur gör jag?
Ta kontakt med din regionala HSB-förening eller ladda
ner blankett för överlåtande på hsb.se. Den som ska
motta ditt bosparande behöver vara medlem i HSB och
betalat sin medlemsavgift samt bli bosparkund hos oss
först.

Vad händer om jag avslutar mitt HSB-medlemskap?
HSB Bosparkontot ändras och blir till ett vanligt
sparkonto. HSB Depå för fondsparande avslutas och ny
läggs upp, fonderna flyttas dit. HSB Fasträntekonto –
kontot ligger kvar tills avslutsdatum och då förs saldot
över till sparkontot automatiskt (samma
kontonummer).
Vad är Danske Banks clearingnummer?
De första fyra siffrorna i kontonumret är
clearingnumret.
Bospara till minderårig
Hur öppnar jag ett HSB Bosparkonto till en
minderårig?
Se video om hur du gör:
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/
hsb/borja-bospara
Eller läs instruktioner här:
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/
hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak
Hur laddar jag upp en kopia på samtliga
vårdnadshavares legitimation?
Om du saknar BankID behöver du fotografera eller
skanna in din legitimation (körkort, pass eller ID-kort) i
ansökan.
Gör så här:






Ta en bild på din legitimation med din
mobiltelefon.
Logga in på din maildress via mobiltelefonen
och bifoga bilden i ett mail som du skickar till
dig själv. Logga in på din mailadress via datorn
och spara bilden på datorn.
Sedan kan du fortsätta med ansökan via
datorn genom att klicka på knappen ”Ladda
upp dokument” näst längst ned i formuläret.
Ladda upp bilden på din legitimation och klicka
på knappen ”Skicka”.

HSB Depå för fondsparande
Vad är en fond?
En fond är en samling av aktier eller andra värdepapper
som ägs gemensamt av de som placerar pengar i den.
Genom att placera i fonder sprider du på så sätt ut
risken, eftersom den investerar i flera olika
värdepapper. Fonden förvaltas genom ett fondbolag.
Vad finns det för typ av fonder?
Fonder delas in i olika huvudgrupper utifrån

placeringsinriktning. Varje huvudgrupp har
undergrupper. De fonder som ingår i HSBs Bospar är i
dagsläget Aktiefonder och Räntefonder.
Aktiefonder
En aktiefond är en fond som investerar minst 85 % av
fondförmögenheten i aktier. Dessa kan ha olika
inriktningar och investera i olika regioner eller
branscher. Beroende på investeringsstil kan
aktiefonderna ha olika risknivåer. Är fonden investerad
på en marknad som svänger mycket beroende på
valutakurser eller världsekonomin så får fonden en
högre risk. Exempel på detta är tillväxtmarknadsfonder.
Räntefonder
En räntefond är en fond som endast placerar i
räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer
och statsskuldväxlar. En räntefond har generellt lägre
risk än t.ex. aktiefonder. Olika typer av räntefonder är
t.ex. korta räntefonder, långa räntefonder,
realräntefonder och företagsobligationsfond.
Vad är skillnaden mellan en aktiv och passiv fond?
En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30
vilket är de 30 mest handlade aktierna på
Stockholmsbörsen. I en aktiv fond har en fondförvaltare
som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och
de väljer ut de specifika aktier som de tror kommer
prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed
oftast lite mer än en passiv fond.
Vad finns det för olika risknivåer i fonder?
Alla fonder klassas på en skala 1-7 där 1 är lägst risk
och 7 högst risk. Du hittar information om detta i en
fonds produktblad. Generellt sätt kan man säga att ju
längre tidshorisont du har med ditt sparande i fonder,
desto högre risk kan du ta.
Hur öppnar jag en HSB Depå för fondsparande?
Om du inte har öppnat en HSB Depå i samband med
att du blev bosparare i Danske Bank kan du som
bosparare när som helst beställa en HSB Depå från
din startsida i Hembanken genom att klicka på ’Öppna
HSB Depå för fondsparande’. Alternativt går du i
Hembanken till menyn “Placera” och väljer därefter
’HSB Depå’. Klicka därefter på ”Beställ”, godkänn
villkoren och signera med BankID så är du igång och
kan handla de fonder som ingår i HSB Bospar.
HSB Depån är kopplad till ditt HSB Bosparkonto och
från HSB Depån kan du handla i de fonder som ingår i
HSB Bospar.

Vilka fonder erbjuder Danske Bank?
Läs om fondurvalet här
(https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/
hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbarafonder-for-hsb-bosparare).
Varför har Danske Bank valt ut just dessa fonder?
Fonderna är valda utifrån diskussioner med HSB där
ambitionen varit att kunna erbjuda bospararna en bred
plattform med möjlighet att plocka ihop en
väldiversifierad portfölj. Vidare önskade HSB ett
begränsat utbud av fonder. Danske Bank tillsammans
med HSB kom överens om den befintliga listan då den
erbjuder både aktiva och passiva aktiefonder,
räntefonder samt har en bred geografisk täckning.
Hur lägger jag upp ett månadssparande i fonder i min
HSB Depå?
Ett månadssparande i fonder till HSB Depå lägger du
upp i två delar:
1. Lägg upp en stående överföring från önskat konto
(kan vara i annan bank) till HSB Bosparkonto.
2. Lägg upp den månatliga köpordern i fonden. Gör så
här:
- Klicka på startsidan i Hembanken ”Kom igång
med ditt månadssparande i fonder”:
- Klicka på ”Nytt månadssparande” och se till
att HSB Depå och HSB Bosparkonto är valda
som konton.
- Välj startdatum och klicka på fortsätt. Välj en
eller flera fonder ifrån listan ”HSB Bospar”
genom att klicka på ”lägg till”. Välj därefter
belopp för varje fond och gå vidare till
sammanfattning.
- Kontrollera att allt ser rätt ut och klicka i
checkboxarna när du tagit del av
informationen. Signera sedan med BankID eller
Kodbox.
Om du har valt att spara i fonder så kommer ditt
belopp att föras över per automatik från ditt HSB
Bosparkonto till HSB Depå och till de fonder och den
fördelning som du har valt.
Varför ska jag månadsspara i fonder?
Genom att månadsspara i fonder sprider du risken
över tiden. Ett regelbundet sparande säkerställer du
enklast via automatiskt månadssparande. Detta
kommer innebära att du kommer köpa andelar i fonder
både på toppen och botten och får på så vis en
jämnare utveckling i din portfölj och slipper oroa dig för
att du investerat hela ditt kapital vid fel tidpunkt.

Finns det några minsta belopp för att handla fonder?
Minsta handelspost i samtliga fonder i HSB är 100 kr.
Det gäller både för månadsspar och vanligt köp.
Hur köper jag fonder i min HSB Depå?
I Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan
’köp/sälj’. I ’Kurslista’ väljer du HSB Bospar och i den
lista av fonder som visas klickar du sedan på ’Köp’ vid
den fond du önskar köpa. Fyll i belopp eller antal och
klicka på ’Fortsätt för att köpa och signera med
BankID. Du kan även handla i Mobilbanken.
Hur säljer jag fonder i min HSB Depå?
I Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan
’köp/sälj’. I ’Kurslista’ väljer du HSB Depå och klickar
sedan på ’Sälj’ vid den fond du önskar sälja. Fyll i
belopp eller antal och klicka på ’Fortsätt för att sälja’
och signera med BankID. Du kan även handla i
Mobilbanken.
Vad kostar det att köpa fonder i HSB Depå?
Det kostar ingenting att ha en HSB Depå, däremot har
varje fond som du investerar i en årlig avgift som anges
i procent av det investerade beloppet. Här hittar du en
detaljerad tabell (https://danskebank.se//media/files/se/pdf/privat/faktablad/fonder-hsberbjudande.pdf?rev=9f7f5913cf9a4877a1f34e9f5a
e9a9b6&hash=B2DEDE943D4D78202A3BBC951
5DB062C) med förhandsinformation vad avser
kostnader och avgifter för fonderna.
Vid försäljning av fonder måste du deklarera för den
eventuella vinst som du gjort på dina fonder. Denna
information får Skatteverket av fondbolagen.
Vad händer med bosparpoängen vid värdeökning på
fonderna?
Vinst vid försäljning av fonder (samt ränta vid
kapitalisering på fasträntekonto) kommer att hanteras
som s.k. överskottssparande. Överskottssparandet
omvandlas sedan till poäng de månader du inte
bosparar maximala summan på 500 kr per månad,
motsvarande fem bosparpoäng, på bosparkontot.
Kan jag dela upp mitt bospar så att en viss del läggs
på bosparkonto och en annan del i fonder?
Ja, det går alldeles utmärkt. Du kan välja helt själv hur
mycket av ditt bosparande du har på konto respektive i
fonder.
Jag har tidigare kunnat välja fonder med
Svanenmärkning, men Danske Bank har inte några
fonder med den märkningen, varför?
Det senaste året har vi arbetat med att lyfta vårt
hållbarhetsarbete. Vi har ett helt nytt team på plats

som har ett utökat uppdrag när det kommer till arbetet
med hållbara investeringar. Vi har därför valt att i detta
läge inte Svanenmärka någon av våra fonder då vi inte
vill att det ska begränsa oss i utformningen av hur vi
integrerar hållbarhetsfaktorer i alla steg; i våra
processer, produkter samt i vår rådgivning.
Vad händer med min HSB Depå och fonder som jag
investerat i om jag avslutar mitt HSB-medlemskap?
Vid uppsägning av ditt HSB-medlemskap kommer HSB
Depån att avslutas. Om du inte samtidigt säljer
innehavet kommer detta att flyttas till annan depå. Läs
mer om fonder
(https://danskebank.se/privat/produkter/placeringar/
fonder).
HSB Fasträntekonto
Vilken ränta får jag på Fasträntekontot?
Räntan för fasträntekontot är kopplat till hur
marknadsräntorna utvecklas. Bankens ordinarie ränta
för Fasträntekonto bindningstid tre år är f.n. 0,50%.
Som HSB bosparare får du ett ytterligare tillägg på f.n.
0,05%. Den aktuella räntan för HSB Fasträntekonto är
f.n. 0,55%.
Varför ska jag spara på ett fasträntekonto?
Om du vill ha en trygg placering och på förhand veta
exakt vad avkastningen bliver, så är ett fasträntekonto
ett alternativ.
Kan jag månadsspara i fasträntekonto?
Du kan inte månadsspara till ett fasträntekonto.
Kan jag göra insättning och uttag under
bindningstiden på tre år?
Du kan inte göra insättningar och uttag under
bindningstiden på tre år.
Vad händer om jag byter bank?
Om du byter bank kan kontot behöva avslutas. En avgift
kan då tillkomma beroende på hur lång tid det är kvar
av löptiden på kontot.
Kan jag fortfarande göra insättningar på mitt
Bosparkonto om jag startar ett fasträntekonto?
Du kan fortfarande göra insättning på ditt bosparkonto
trots att du öppnar ett fasträntekonto. De är två
separata konton.
Är det möjligt att öppna ytterligare ett
Fasträntekonto?
Ja, du kan ha flera fasträntekonton.

