
VISSTE DU ATT:
• Du kan få förtur till våra hyresrätter och nybyggda bostäder

• Du kan välja mellan tre smarta sparformer

• Du kan överlåta ditt sparande till en eller flera närstående

• Du kan välja bostäder över hela landet

• Du kan ge bort ett bosparande som gåva

• Du väljer själv vad du vill göra för dina sparade pengar

• Du får välja först om du har flest poäng

Läs mer på hsb.se/bospar

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av 
den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman-
lagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. 
Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i 
konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. Swedbank är 
kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto.
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BLI MEDLEM I HSB!
Gå in på hsb.se/blimedlem och fyll 
i dina uppgifter. Så snart du har 
betalat ditt medlemskap får du 
tillgång till alla de fördelar som det 
innebär att vara medlem i HSB.

SPANA EFTER DITT
DRÖMBOENDE
När det är dags är det egentligen 
väldigt enkelt. Den som söker bostad 
och har flest poäng får välja först. 
Svårare än så är det inte!

Spana efter ditt drömboende gör du 
enklast på hsb.se

BLI BOSPARARE
Ditt bosparkonto öppnar du med hjälp av 
BankID på hsb.se/bospar. Sen är det 
bara att börja spara. För varje sparad 
hundralapp får du 1 bosparpoäng. 
Du väljer själv hur mycket du vill spara. 
Du kan maximalt få 5 poäng per månad, 
dvs 500 kr/mån.

VÄLJ SPARFORM
När du öppnat ditt bosparkonto 
kan du välja mellan tre olika 
sparformer – fonder, fasträntekon-
ton och bosparkonto. Du kan 
anpassa ditt sparande efter hur 
lång tid du vill spara och vilken 
möjlighet till avkastning du vill ha.

FIXA STÅENDE
ÖVERFÖRING
Med en stående överföring tickar 
ditt sparande på utan besvär. 
En stående överföring lägger du 
enklast upp i din internetbank. 
Du kan också sätta in ett engångs- 
belopp, till exempel vid födelse-
dagar och högtider. Överskottet 
kommer då att generera nya 
bosparpoäng under kommande 
månader.

FÖLJ DITT SPARANDE
Du kan enkelt följa ditt sparande 
på nätet. Via inloggning med 
BankID på hsb.se/bospar kan du 
se dina pengar och poäng växa. 
Vill du köpa, byta eller ändra i 
dina sparformer gör du det 
enklast via hsb.se/bospar, 
inloggad med BankID.

DET ÄR ENKELT ATT BOSPARA I HSB
Man kan spara på banken, spekulera i aktier eller ha pengarna i madrassen. 
Men ska du ha en bostad, då är HSBs bosparande ett smart val. Genom att 
bospara i HSB har du möjlighet att spara pengar till kontantinsatsen. Du kan 
dessutom få förtur till både våra hyresrätter och nybyggda bostäder i hela landet.
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DUBBLA FÖRTURER
Det riktigt smarta med HSBs bosparande är de 
dubbla förturerna. För det första har du förtur till 
alla våra nybyggda bostäder. Och för det andra 
även till våra ca 25 000 hyresrätter i hela Sverige. 
Det betyder att om du använder dina bosparpoäng 
till en hyresrätt, så kan du själv välja att behålla 
sparandet och poängen, för att kunna nyttja dina 
bosparpoäng för den andra förturen, dvs en ny-
byggd bostad. Eller i omvänd ordning.

FÖRTUR TILL DITT FRAMTIDA BOENDE!


