
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ:
• Kiralık ve yeni inşa edilmiş konutlarımızda seçme önceliği alabilirsiniz 

• Üç akıllı birikim türü arasında seçim yapabilirsiniz

• Birikiminizi bir ya da birkaç yakınınıza nakledebilirsiniz

• Ülkenin her yerinde konut seçebilirsiniz 

• Konut birikiminizi hediye olarak başkasına verebilirsiniz

• Birikimlerinizle ne yapacağınıza kendiniz karar verirsiniz

• Eğer en yüksek puana sahipseniz seçme sırasında birinci siz olursunuz

hsb.se/bospar sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Swedbank, HSB'nin konut birikimlerinin hesabını tutan bankadır. 
Millî borçlar dairesi (Riksgälden)'nin kararına göre HSB Bosparkonto ve HSB 
sabit faiz hesabı devletin yatırımlar garantisi kapsamına girer. Her müşteri 
banka hesabındaki toplam kazanca göre en çok 950 000 krona kadar tazminat 
alabilir. Bankanın iflası halinde ya da eğer Finans Teftiş Dairesinin (Finansin-
spektionen) garantinin devreye girmesine karar vermesi durumunda Riksgälden 
7 iş günü içerisinde ödemeyi yapar. Swedbank, HSB'nin konut birikimlerinin 
hesabını tutan bankadır. 
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HSB'YE ÜYE OL!
hsb.se/blimedlem sayfasına girip 
bilgilerinizi doldurun. Üyelik ücretini 
öder ödemez HSB'nin üyelerinin 
sahip olduğu bütün ayrıcalıklara sahip 
olacaksınız. 

HAYAL ETTİĞİNİZ
KONUT İÇİN BİRİKTİRİN
Zamanı geldiğinde herşey çok kolay 
aslında. Konut arayan kişiler arasında 
en çok puana sahip olan kişi seçme 
önceliği hakkına sahip oluyor. Bundan 
daha zor olan bir şey yok! Hayal ettiği-
niz konutu arama işini en kolay şekilde 
hsb.se üzerinde yapabilirsiniz. 

KONUT BİRİKİMCİSİ OLUN
Konut birikimi hesabınızı BankID yardımıyla 
hsb.se/bospar üzerinde açabilirisiniz. Ondan 
sonra tek yapmanız gereken biriktirmeye 
başlamak. Biriktirdiğiniz her 100 kron için bir 
puan alıyorsunuz. Ne kadar biritireceğinize 
kendiniz karar veriyorsunuz. Ayda en fazla 5 
puan alabilirsiniz, yani ayda en fazla 500 kron 
için puan alabilirsiniz. 

BİRİKİM ŞEKLİ SEÇİN
Konut birikimi hesabınızı açtıktan sonra 
üç farklı birikim şekli – fon, sabit faiz 
hesabı ve konut birikimi hesabı – ara-
sında seçim yapabilirsiniz. Birikiminizi 
ne kadar biriktirmek istediğinize ve ne 
kadar kazanç elde etmek istediğinize 
göre ayarlayabilirsiniz. 

DÜZENLİ HAVALE 
İŞLEMİ SEÇİN
Düzenli havale işlemi (stående 
överföring) ile birikiminiz zahmetsizce 
işler. Düzenli havale işleminizi internet 
bankanız aracılığıyla yapabilirsiniz. O 
zaman seçtiğiniz miktar her ay konut 
birikimi hesabınıza kendiliğinden 
yatırılır. Ayrıca bir kereye mahsus bir 
miktar da, örneğin doğum günü ya da 
bayramlarda, yatırabilirsiniz. O zaman 
paranızın fazlası gelecek ayların konut 
birikimi puanı  için kullanılır.

BİRİKİMİNİZİ TAKİP EDİN
Birikiminizi en kolay şekilde internet 
üzerinden yapabilirsiniz. hsb.se/bospar'a 
BankID'nizle girip artan puan ve paranızı 
görebilirsiniz. Eğer birikimlerinizle alım 
yapmak istiyorsanız ya da bunu devretmek 
istiyorsanız bunu da BankID'nizle
hsb.se/bospar üzerinde yapabilirsiniz. 

HSB'DE KONUT BİRİKİMİ YAPMAK KOLAY BİR İŞ
Paranızı bankada, borsada ya da yastık altında saklayabilirsiniz. Ama eğer bir konut 
alacaksanız HSB'nin konut birikimi akıllı bir seçim. HSB'nin konut birikimini
kullanarak alacağınız konutun peşinatını biriktirebilirsiniz. Ayrıca ülkenin her tarafında 
kiralık ve yeni inşa edilmiş konutlarımızı seçerken öncelik hakkına sahip olabilirsiniz. 
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ÇİFTE SEÇME ÖNCELİĞİ 
HSB konut birikiminin en akıllı yanı çifte seçme 
önceliği avantajıdır. Öncelikle bütün yeni inşa edilmiş 
konutlarda seçme önceliğine sahipsiniz. Aynı zamanda 
ülkenin her tarafında 25 000 kiralık konutta da seçme 
önceliğine sahip oluyorsunuz. Bu demek oluyor ki 
eğer puanlarınızı kiralık bir konut için kullanmayı 
seçerseniz  birikimi devam ettirip ayrıca yeni inşa 
edilmiş konutlar için de kullanıp kullanmayacağınıza 
kendiniz karar veriyorusunuz. Ya da bunu tam tersini 
de seçebilirsiniz. 

GELECEKTEKİKONUTUNUZ İÇİNSEÇMEÖNCELİĞİ!


