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1. Hur ser tidsplanen ut? 
Bankflytten för HSBs bosparande kommer att 
påbörjas i april och pågå till och med oktober 
2020. Under den perioden kommer ett visst antal 
bosparare att flyttas per dag av bankerna. 
 

2. När kan jag flytta mitt bosparande? 
Du kommer att få ett e-postutskick från HSB om 
när det är dags för dig att genomföra bankbytet för 
ditt bosparande. Det sker under perioden april till 
oktober 2020. Du som inte lämnat din e-
postadress till HSB får ett postalt utskick istället.  
 

3. När kan jag flytta mitt barns bosparande? 
Minderåriga får ett postalt utskick med information 
om när du som vårdnadshavare ska flytta barnets 
bosparande. Brevet skickas till barnets 
folkbokföringsadress någon gång under perioden 
april till oktober 2020. 
 

4. Måste jag flytta bosparandet till Danske Bank? 
För att behålla dina bosparpoäng behöver du flytta 
HSB Bospar.  HSB har gjort en upphandling av 
bank och Danske Bank presenterade det 
erbjudande som bäst passar det HSBs bosparare 
efterfrågar. Därför kommer nu samtliga bosparare 
att behöva flytta över sitt bosparande till Danske 
Bank under 2020. Alla kommer att få information 
från HSB när det är deras tur att flytta. 

 

5. Vad kan vara bra att tänka på innan jag börjar 

ansöka om flytt av HSB Bospar från Swedbank till 

Danske Bank? 

Fundera på vilka sparformer, förutom ett sparande 
på HSB Bosparkonto, som du önskar välja. Läs 
mer här: danskebank.se/hsb.  

Om du ska flytta bosparande för minderårig, ta en 
digital kopia på båda vårdnadshavarnas 
legitimation eftersom du behöver ladda upp det i 
ansökan.  

 
6. Vad händer om jag inte flyttar mitt bosparande? 

Flyttar du inte ditt bosparande under 2020 så 
kommer sparandet hos Swedbank omvandlas till 
ett vanligt sparkonto och du kommer förlora dina 
bosparpoäng.  

7. Vilka sparformer erbjuder Danske Bank till HSB 

bosparare? 
Vi erbjuder ett HSB Bosparkonto, ett 
fasträntekonto med bindningstid tre år och en 
depå för fondsparande med ett urval av 11 fonder. 
Läs mer här: danskebank.se/hsb.  
 

8. Kan jag flytta över mina fonder inom HSB 
Bospar? 
Dina fonder flyttas från Swedbank till motsvarande 
sparform (HSB Depå) hos Danske Bank i samband 
med att du genomför flyttprocessen. Det är endast 
vid fondförsäljning som du betalar skatt på 
eventuell vinst. Efter flytten kan du inte spara på 
nytt i dem. Det gör du fortsättningsvis i Danske 
Banks poänggrundande fonder. Här kan du läsa 
mer om bosparfonderna hos Danske Bank 
(danskebank.se/hsbdepa). 
 

9. Erbjuder Danske Bank ISK för HSB bosparande? 
I dagsläget erbjuder vi inte det men tanken är att vi 
på sikt ska kunna erbjuda bosparande i ISK.  
 

10. Hur lång tid tar bosparflytten? 
Bosparflytten tar cirka 1-4 veckor. Det tar olika tid 
beroende på vilka sparformer du har. En 
bekräftelse skickas när överföringen av 
bosparprodukter är klar.  

 
11. Måste jag lägga upp en ny stående överföring i 

samband med flytten?  
Ja det behöver du göra. I och med att du byter bank 
för barnets bosparande, behöver du lägga upp en 
ny stående överföring från din bank till ditt HSB 
Bosparkonto.  

 

 
 

 

Frågor och svar om flytt av 
bosparande  

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare

