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Swedbank’taki HSB Fon hesabı [HSB Fondkonto] ile birikimlerinizi, Swed-
bank Robur tarafından yönetilen Ethica Sverige ve Ethica Global adlı iki ayrı 
çevre dostu [Svanemärkta] fondan fon satın alarak yapabilirsiniz. 
*Çevre dostu [Svanenmärkta] fonlara ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki adreste  
bulabilirsiniz: www.svanen.se/spararen

Fonlara ve ne gibi tehlikeler içerdiklerine ilişkin daha fazla bilgi 
Geçmişte edinilen kazanç gelecek için bir kazanç garantisi içermez. Gelecekte elde edilecek 
kazanç her şeyden önce fonu oluşturan şirketlere ve fonu yönetirken kullanılan yöntemlere 
bağlıdır. Borsadaki inişler kazancı negatif etkileyebilir. Ağ sayfası swedbank.se’de içeriğe 
ilişkin bilgi ve broşür ile fon şartlarını bulabilirsiniz. 

HSB konut birikimi hesapları ve işlemleri Swedbank tarafından yürütülmektedir.
Riksgälden’in kararı ile HSB Konut Hesabı ve HSB Sabit Faiz Hesabı devlet garantisi kapsamın-
dadır. 950 000 kronu asmamak koşulu ile her konut birikimi hesabı sahibine toplam birikimi 
kadar tazminat ödenir. Riksgälden, bankanın battığı veya Finansinspektionen tarafından garan-
tinin geçerli kılındığı günden itibaren 7 is günü içinde tazminatı öder. HSB Konut Hesabı ile 
HSB Sabit Faiz Hesabını tutan banka Swedbank’tır. Devlet garantisine ilişkin daha fazla bilgiyi 
Riksgälden’in ağ sayfasında bulabilirsiniz: www.insattningsgarantin.se

• Yeni inşa edilmiş konutlarımızda satın alma ve kiralık konutlarımızda 
kiralama önceliğine sahip olabilirsiniz

• Üç ayrı birikim şekli arasında seçim yapabilirsiniz

• Birikiminizi bir veya birkaç yakınınıza nakledebilirsiniz 

• Ülkenin her yerine dağılmış konutlarımız arasında seçim yapabilirsiniz 

• Konut birikiminizi bir başkasına hediye edebilirsiniz 

• Birikiminizi ne yapacağınıza kendiniz karar verirsiniz

• En yüksek puanı olan ilk seçme şansına da sahip olur 
HSB konut birikimi ve kurallarına ilişkin daha fazla bilgiyi 
hsb.se/bospara adresinde bulabilirsiniz hsb.se/bospara

HSB’DE KONUT
BİRİKİMİ! AKILLICA
BİR BİRİKİM
ŞEKLİ.
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HSB ÜYELİĞİ OLUN
hsb.se/blimedlem sayfasında istenen 
bilgileri girin. Üyelik, HSB’nin 
konut birikiminde ve kooperatifçilik 
anlayışında ana kurallardan birini 
oluşturur. Üyelik ücretini öder 
ödemez HSB üyeliğinin beraberinde 
getirdiği tüm ayrıcalıklara sahip 
olursunuz. 

BİRİKİM ŞEKLİ SEÇİMİ
Konut birikimi hesabınızı açtıktan 
sonra, üç farklı birikim sekli 
arasında seçim yapabilirsiniz: 
HSB Konut Birikimi Hesabı, HSB 
Sabit Faiz Hesabı ve HSB Fon 
Hesabı. Birikim seklinizi ne kadar 
biriktirmek ve ne kadar kazanç 
sağlamak istediğinize göre ayarla-
yabilirsiniz.  

Paranızı bankaya yatırabilir, hisse senedi spekülasyonları yapabilir 
veya yastık altında saklayabilirsiniz. Ancak bir konut satın almak isti-
yorsanız HSB’nin konut birikimi sizin için iyi bir seçenek oluşturur. 
HSB’nin konut birikimi sayesinde konutunuzun peşinatını ödemeniz 
mümkün olur. Ayrıca ülkenin her tarafına yayılmış mevcut veya yeni 
inşa edilen kiralık konutlar ile yeni inşa edilen satılık konutlarda önce-
lik hakkına sahip olursunuz. Ve konutunuzu açık arttırma stresine 
girmeden sabit bir fiyat üzerinden satın alırsınız.

BİRİKİMLERİN TAKİBİ 
Birikimlerinizi kolayca takip 
edebilirsiniz. BankID ile hsb.se/
bospara sayfasına giriş yaparak 
birikimlerinizin biriktirme hızı-
nızla orantılı olarak artmakta 
olduğunu takip edebilirsiniz. Yine 
bu sayfa üzerinden para yatırabilir, 
havale miktarını değiştirebilir 
veya yatırım şeklinizi değiştirebi-
lirsiniz. 

 HAYALİNİZDEKİ  KONUT  
Yeni bir konut için zaman geldiğin-
de her şey çok kolay ilerler. Konut 
arayan ve en çok puana sahip olan 
seçme önceliğine de sahiptir. Bu 
kadar kolay! Hayallerinizin  gerçek 
olması için biriktirin – hayaliniz-
deki konutu hsb.se/sok-boende 
adresinde arayın.

KONUT BİRİKİMCİLİĞİ
Konut birikimi hesabınızı BankID 
yardımı ile hsb.se/bospara adresi 
üzerinden başlatabilirsiniz. Daha 
sonra yapmanız gereken tek şey 
biriktirmeye başlamaktır. Biriktir-
diğiniz her yüz kron size 1 temel 
puan kazandırır. Ne kadar birikti-
receğinize kendiniz karar verirsi-
niz. Ayda en fazla biriktirdiğiniz 
500 kron için 5 puan alabilirsiniz

DÜZENLİ HAVALE İŞLEMLERİ 
Düzenli havalelerle zahmetsizce 
birikiminizi yapabilirsiniz. Düzen-
li havale işlemi için komutu en 
kolay internet bankacılığı aracılığı 
ile verebilirsiniz. Daha fazla bir 
miktarı bir kereye mahsus olarak 
da yatırabilirsiniz, Yatırılan fazla 
miktar daha sonraki aylara konut 
birikim puanı olarak aktarılır.  

ÇİFTE SEÇME ÖNCELİĞİ 
HSB’nin konut birikiminin en iyi yanı çifte seçim önceli-
ğidir. İlk olarak tüm ülkede inşa edilmekte olan konutları-
mızda satın alma önceliğine sahip olunmasıdır. İkincisi 
ise yapılmış ve yapılmakta olan kiralık konutlarımızda 
seçme önceliğidir.  Yani konut birikim puanınızı bir 
kiralık konut için kullansanız bile, birikimlerinizi ve 
puanınızı bir sonraki seçme önceliğinde, yani yeni inşa 
edilen konut satın alımında da kullanmayı seçebilirsiniz.  
Aynı şey tersi bir durum için de, yani konut kiralama değil 
de bir konut satın alma durumunda da geçerlidir.   

HSB’de KONUT BİRİKİMİ
YAPMAK ÇOK KOLAY


