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FAQ - FÖR KUND/MEDLEM 
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. Det kommer 
även att finnas ett 3-årigt fasträntekonto i Danske Banks erbjudande.  

 
Varför måste jag byta till Danske Bank för att ha kvar mitt 
bosparande?  

HSB har gjort en upphandling av bank och Danske Bank presenterade det erbjudande som bäst 
passar det HSBs bosparare efterfrågar. Därför har HSB valt att byta samarbetspart för 
bosparandet. Det innebär att bospararna måste flytta över sitt bosparande till Danske Bank under 
2020, för att behålla sina bosparpoäng. 
 
Vem kan jag prata med om jag har frågor om bankbytet?  
Alla bosparare kommer att bli informerade via mail och även postalt innan årsskiftet, dels om 
innehållet i det nya bosparandet men även hur bospararens godkännande av bankbytet kommer 
att se ut. I dagsläget kan inte HSB svara på detaljer, mer än vad som finns i det här dokument.  
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Kan jag välja att ha kvar mitt bosparande på Swedbank? 
Nej, det kan du inte. För att ha kvar dina bosparpoäng så måste du flytta över dina 
bosparprodukter till Danske Bank, enligt de instruktioner du kommer att få. 
 
Kommer innehållet i bosparandet se likadant ut på Danske Bank? 
Våra bosparares sparalternativ breddas, med fler fonder. Man 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. 
 
 
Måste jag själv göra någonting aktivt eller kommer allting att flyttas 
till Danske Bank åt mig? 
Du kommer själv aktivt behöva flytta ditt bosparande. Du kommer att få mer detaljerad 
information om hur du ska gå till väga senare under året.  
 
Vad händer om jag inte flyttar mitt bosparande? 
Flyttar du inte ditt bosparande så kommer ditt sparande hos Swedbank omvandlas till ett vanligt 
sparkonto och du kommer förlora dina bosparpoäng. 
 
 
När kommer själva bankbytet att ske? 
Exakt datum för flytten av bosparandet är inte bestämt ännu. Vi kommer återkomma med mer 
information om hur du ska göra för att flytta över ditt sparande. 
 
 
Varför finns inte möjligheten att spara i ett ISK med i det förbättrade 
sparerbjudandet? 
HSB vill inom snar framtid öppna upp möjligheten till att spara i ett investeringssparkonto. Det 
krävs en del teknisk utveckling innan vi är där men målet är att kunna erbjuda bosparande i ISK 
i framtiden.  
 
 
Kostar det något att flytta över?  
Nej, det kostar inget och det utgår ingen administrationsavgift hos banken för bosparandet.   

Kommer jag att kunna flytta över mina fonder som ingår i 
bosparandet? 
Ja, du kan flytta över dina fonder, men inte nyspara i dem.  
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Jag har ett HSB Fasträntekonto idag. Kan jag flytta med det till 
Danske Bank? 
Nej, du kan inte flytta ett bundet sparande, så som HSB Fasträntekonto, till Danske Bank. Du 
kommer att få information efter årsskiftet, vilka alternativ du har gällande fasträntekonto. 
 
 
Kommer HSB att fortsätta med Svanen-märkta fonder?  
Nej. Men HSB anser fortfarande att hållbarhetsfrågan är lika viktig. För att tillgodose 
bospararnas önskemål om fler fonder och lägre förvaltningsavgifter finns inte möjligheten att 
enbart utgå ifrån Svanen-certifiering. En certifiering som enbart ett fåtal fonder har valt att 
ansluta sig till. Nuvarande fonder har därför utvärderats utifrån placeringsriktlinjer, samt 
Mornigstars hållbarhet och CO2-bedömning. Det möjliggör fler aktiva val för bospararna. 
 
  
Jag är inte bosparare idag men funderar på att börja bospara. Kan 
jag göra det hos Danske Bank redan idag? 
Det nya bosparandet i Danske Bank öppnar i början av 2020. Självklart kan du börja bospara 
redan idag, och det gör du i så fall hos vår nuvarande samarbetspart, Swedbank. Du får sedan 
instruktioner under 2020 hur din flytt av bosparandet kommer att ske, från Swedbank till 
Danske Bank. 

Till vem ska jag vända mig om jag har frågor om mitt bosparande?  
Du ska i första hand vända dig till din HSB-förening som du är medlem i. Kontaktuppgifter 
finner du på www.hsb.se.  
När det är dags för dig att flytta ditt bosparande kommer du att få särskild information om vart 
du ska vända dig med eventuella frågor.  
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