ÖVERLÅTELSE AV BOSPARANDE I HSB
HSBs bosparande med bosparpoäng samt poänggrundande belopp kan överlåtas till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, make/makas/sambos/registrerad partners
barn samt genom bodelning, arv eller testamente. Överlåtelse från omyndigt barn är inte tillåtet utan
beslut från överförmyndaren.
Det är inte möjligt att sammanföra bosparpoäng från flera bosparare till en bosparare. Bosparpoäng
från en bosparare kan fördelas till valfritt antal mottagare.
Vid överlåtelse av bosparande ska kopia på personbevis som styrker släktskapet bifogas med överlåtelsehandlingarna.
I samband med bodelning, arv eller testamente bifogas bestyrkt kopia på fullständig bouppteckning,
registrerad hos Skatteverket, där det framgår vilka som är dödsbodelägare. Finns det flera dödsbodelägare krävs fullmakt från samtliga för godkännande av överlåtelsen. Finns det testamente ska bestyrkt
kopia på detta bifogas. Överlåtelsen ska alltid lämnas in personligen, om fullmakt inte finns och inte
alla dödsbodelägare kan närvara ska samtliga ha undertecknat överlåtelsehandlingarna.
Sparformer som ska överlåtas kommer att avslutas och innestående kapital flyttas till mottagaren/
mottagarnas konton. Stående överföringar som är upplagda till överlåtarens bosparkonto behöver
avslutas och läggas upp på nytt när mottagaren fått sitt nya kontonummer i bekräftelsen/affärssammanställningen från Swedbank om att överlåtelsen är genomförd.
ÖVERLÅTELSE TILL EN MOTTAGARE
Vid överlåtelse av bosparande får förvärvaren inträda i den överlåtandes ställe med samma antal bosparpoäng som överlåtaren. För att mottagaren ska erhålla samma antal bosparpoäng som överlåtaren behöver minst det poänggrundande beloppet överlåtas. Mottagaren av överlåtelsen behöver fylla
i ansökan om HSB Bosparkonto.
Mottagaren ska ha ett eget medlemskap och medlemsnummer innan överlåtelsen kan genomföras.
Mottagaren av överlåtelsen behöver fylla i ansökan om HSB Bosparkonto. Om man överlåter delar av
sitt bosparande ska det specificeras genom att man kryssar i vilka poänggrundande sparformer som
överlåtelsen ska gälla. Det går inte att dela på sparandet som finns på eventuella fasträntekonton, fonder, eller spaxar. Var och en av dessa sparformer ska överlåtas i sin helhet till mottagaren eller behållas
av överlåtaren. Vill man fördela beloppet på annat sätt behöver sparformerna först avslutas för att
sedan fördelas från överlåtarens HSB Bosparkonto. I de fall fasträntekonto, spax eller fonder överlåts
behöver mottagaren fylla i en kontoansökan för respektive sparform.
ÖVERLÅTELSE TILL FLERA MOTTAGARE
Varje mottagare ska ha ett eget medlemskap och medlemsnummer innan överlåtelsen kan genomföras. Varje mottagare av överlåtelsen behöver fylla i ansökan om HSB Bosparkonto.
Eventuellt sparande som finns placerat i sparformerna fasträntekonton eller fonder, behöver var och
en överlåtas i sin helhet till en mottagare eftersom sparformerna inte får delas. Vill man fördela beloppet på annat sätt ska sparformerna först avslutas för att sedan fördelas från överlåtarens bosparkonto. På överlåtelse blanketten markerar överlåtaren vilka sparformer som ska överlåtas och mottagarna
fyller i kontoansökan för sparformerna de ska bli mottagare av.
På blanketten för överlåtelse till flera personer ska mottagaren/mottagarnas uppgifter anges på raderna 1-3. Vid fler än 3 mottagare ska blanketten skrivas ut i flera exemplar. Ange i procent hur stora
delar som ska överlåtas. Det ska alltid vara hela poäng och om poängen inte går jämt ut vid procentdelningen får den mottagare som angivits som nummer1 på listan automatiskt flest poäng. Vid överlåtelsen fördelas sparandet, poängen och det poänggrundande beloppet enligt de procentsatser som
angivits på blanketten.
VÄXELVIS ÖVERLÅTELSE
Vid överlåtelse där två myndiga personer önskar byta bosparande med varandra ska två överlåtelseblanketter och bosparkontoansökan fyllas i. I de fall fasträntekonton eller fonder ska överlåtas behöver
även dessa ansökningshandlingar bifogas med överlåtelseblanketterna.
Överlåtelsen lämnas in personligen av både mottagande och givande part på en HSB-förening
alternativt via ett Swedbank- eller Sparbankskontor som genomför legitimationskontroll.
Obs! Handläggningstiden för överlåtelse varierar mellan 1-4 veckor.
Överlåtelsen måste vara helt genomförd innan lägenhet kan sökas.

