
HSB väljer Danske Bank för bosparandet 
 

HSB förbättrar sitt bosparande och byter bankpartner från Swedbank till Danske Bank. För HSBs 

bosparare innebär det mer förmånliga sparvillkor och fler fonder att välja på. HSBs cirka 140 000 

bosparare med ett kapital på runt 3,9 miljarder kommer att flyttas över till Danske Bank under 

första halvan av 2020. 

– Jag är stolt över att kunna presentera vårt nya mer förmånliga bosparande. Det har gått att bospara 

i HSB i snart 100 år och aldrig har en gammal idé känts så ny. Det är svårare än på länge att skaffa ett 

eget hem och då spelar det långsiktiga sparandet en väldigt viktig roll. Nu gör det vi det ännu mer 

attraktivt att bospara hos HSB, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund. 

Antalet fonder utökas från två till cirka tio för att erbjuda bospararna fonder med olika risknivå och 

tidshorisont, liksom fonder för dem som ställer höga hållbarhetskrav. Utöver det bredare 

fondutbudet kommer även räntevillkoren för HSBs bosparkonto att förbättras. 

Bytet från Swedbank till Danske Bank sker efter att HSB gjort en översyn av bosparandet och 

genomfört en bred bankupphandling. Danske Banks erbjudande har i upphandlingen bedömts som 

det mest attraktiva för bospararna.  

– Vi är såklart oerhört glada över att HSB väljer Danske Bank som partner för sina medlemmar och 

deras bosparande. Bostadsmarknadens utveckling kräver idag att allt fler bosparar och vår 

förhoppning är att vårt starka erbjudande kan bli en del i varför man ska bli just bosparare hos HSB. 

Vi ser fram emot att välkomna alla bosparare till oss under 2020, säger Johanna Norberg vd Danske 

Bank Sverige. 

Den 1 januari kommer det nya bosparandet hos Danske Bank att börja gälla för alla nya bosparare. 

Bankbytet för de befintliga bospararna kommer att påbörjas i början av 2020. Alla nuvarande 

bosparare kommer innan årsskiftet att få information om hur de ska gå tillväga för att flytta sitt 

bosparande, något som kommer krävas för att behålla bosparpoängen som ger chans till förtur till 

HSBs bostadsrätter och hyresrätter. 
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