
Så skyddar  
du stugan 
under  
vintern

Missa inte Di  
i läsplattan 
– ingår i din  
prenumeration

  Läs mer

Svenska hushåll fortsätter att vräka in 
pengar på sparkonton. Mer parten av 
 pengarna, knappt 70 procent, hamnar hos 
de fyra storbankerna. 

Men allt fler kunder har börjat rösta med 
fötterna och sätter in sina sparslantar hos 
uppstickare med bättre villkor.

”Intresset för bättre  alterna
tiv än storbankernas konton 
ökar. Det är framför allt rörlig 
ränta som hushållen tittar på 
och jämför, men även konton 
med ränta bunden i ett år 
intresserar många”, säger 
Christina Söderberg, spar
ekonom på jämförelsesajten 
Compricer.

”Folk börjar förstå att det 
är enkelt, och att de flesta har 
insättningsgaranti. Jag öpp
nade själv nyligen ett konto 
hos Santander och får nu fyra 
gånger så hög ränta, det är 
inte så tokigt”, säger hon.

Många alternativ
Vid halvårsskiftet fanns det 
1 261 miljarder kronor på 
sparkonton, en ökning med 
35 miljarder kronor under 
årets andra kvartal.

En jämförelse av hur hög 
sparräntan blir vid en insätt
ning av 20 000 kronor visar 
att 27 banker och kredit
marknadsbolag ger en bättre 
ränta än bästa storbank. 

Jämförelsen gäller rörlig 
ränta utan uttagsbegräns
ningar samt för konton som 
omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.

Bäst i klassen är banker 
och bolag som spanska Sant
ander, Avida Finans, Hoist 
Spar och Resurs Bank. Här 
ligger sparräntan på mellan 
2,3 och 2,5 procent.

Bästa storbank är SEB 
som ger 0,55 procent på 
Enkla Sparkontot. Swed
bank erbjuder 0,5 procent 

och Nordea 0,3 procent på 
sina bästa sparkonton.

Bättre än de svenska stor
bankerna är Danske Bank, 
som kan erbjuda en spar
ränta på 1,1 procent.

Vissa över 3 procent
En granskning av räntorna 
som erbjuds vid bindningar 
av spartiden upp till två år 
visar att tre kreditmarknads
bolag ger över 3 procent  
i årlig ränta. De är Hoist Spar, 
GCC Capital och Bluestep 
Finans.

Här placerar sig bästa 
storbank, Nordea, på plats 
nummer sjutton med 2,25 
procent i årlig ränta. Swed
bank, Handelsbanken och 
SEB ligger under 2 procents 
i ränta vid två års bindning.

Tar andelar
Banker som har haft en 
offensiv sparräntepolitik har 
börjat ta marknadsandelar 
på den svenska sparmarkna
den. Vid halvårsskiftet hade 
Skandia en marknadsandel 
på 2,4 procent och Läns
försäkringar Bank stod för 
4,4 procent av inlånings
marknaden.

Statliga SBAB, som tradi
tionellt har varit en bolåne
bank, satsar aggressivt på 
sparande och har hittills fått 
in knappt 26 miljarder kro
nor från hushållen genom att 
locka med sparräntor över  
2 procent.
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Sparare väljer uppstickare
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Bästa högräntekonton
■■ Vid 20 000 kronor, 

 insättningsgaranti samt 
inga uttags begränsningar. 

BANK/BOLAG  RÄNTA, RÖRLIG

Santander  2,5
Avida Finans  2,35
Hoist Spar  2,3
Resurs Bank  2,3
AK Spar  2,3
Seven Day  2,3
Marginalen Bank  2,2
SBAB  2,2
Collector  2,2
Amfa   Bank  2,2
Lantmännen Finans  2,2
Volvo Finans  2,2
Källa: Compricer. 

Storbankernas snåla räntor får kunderna att byta

jeep.se 8 STATE-OF-THE-ART SPEEDS

THE NEW JEEP® GRAND CHEROKEE. 
INNOVATION BROUGHT US HERE.
Lägre förbrukning och utsläpp med den nya åtta-stegade
automatlådan gör färden både e� ektivare och skönare. 
Nya Jeep Grand Cherokee, pris från 499.900 sek.

Priset är baserat på Jeep® Grand Cherokee Limited 3,6 V6 286 hk AT8. Bränsleförbrukning 7.5-14 l/100, CO2-utsläpp 198-327 g/km vid blandad körning (Grand Cherokee 3.0 V6 250 hk AT8 - Grand Cherokee 6,4 V8 468 hk HEMI AT8). Miljöklass 
Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Jeep

® 
is a registered trademark of Chrysler Group LLC.

Följ oss på FB/JeepSverige
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