
Gäller från 2014-11-15

Det här är kontot för dig som vill spara långsik-
tigt och låta pengarna växa tryggt. Du får ränta 
från första kronan och från och med att du har 
50 000 kronor på kontot, får du en högre ränta 
på hela sparbeloppet.  

Välj hur du vill spara
Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar. Väljer du 
att månadsspara växer ditt sparande stadigt och du kan ha en 
automatisk överföring från ditt lönekonto. Du kan också sätta in 
kontanter hos vår samarbetspartner, Forex Bank. Du får två 
olika räntor på kontot.
• En ränta på belopp upp till 49 999 kronor.
• En högre ränta på hela beloppet från 50 000 kronor.
Se aktuella räntor på vår webbplats.

Ett kostnadsfritt uttag per år
Du kan göra ett uttag per kalenderår utan kostnad. Vill du göra 
fler uttag är uttagsavgiften en procent på uttaget belopp. Den 
dras från ditt konto dagen efter uttaget, bra att komma ihåg för 
att ha kvar pengar på kontot till uttagsavgiften. 

Enklast för du över pengarna till ditt lönekonto med hjälp av 
våra digitala tjänster, allra smidigast direkt i mobilappen. 

Öppna
Välkommen att kontakta oss på närmaste kontor.

Länsförsäkringar malldokument infoblad A4, stor bild. Version 1.0 – mars 2010.

Det är alltid klokt att spara en slant och vilken typ av sparande  
du väljer beror på

• summan du ska spara varje månad, eller om du ska sätta  
in ett engångsbelopp

• hur snabbt du vill komma åt pengarna

• när du ska använda pengarna och vilken risk du är beredd 
att ta.

Generellt är tipset att ju längre tid du ska spara, ju högre risk  
kan du ta.

Vi rekommenderar att du fördelar ditt sparande så här:

• Buffertsparande, för oförutsedda utgifter där pengarna är 
lättillgängliga. Riktmärket är att ha två månadslöner lätt 
tillgängliga på exempelvis ett sparkonto eller i räntefonder.

• Pensionssparande, för att använda när du går i pension.  
Du kan exempelvis välja ISK (Investeringssparkonto) som 
är ett skal där du kan placera dina pengar i olika typer 
av sparprodukter, till exempel fonder, aktier eller andra 
värdepapper. 

• Målsparande, för att förverkliga en dröm, en resa, ny bil  
eller något annat. Du kan exempelvis välja spar- eller 
fasträntekonto, fonder eller ett

SPARTIPSET

SMÅLANDSKONTO

Smålandskonto

Smålandskonto

Smålandskonto.



Boka tid för rådgivning
Du får lösningar för hela din ekonomi och kan välja bland 
många sparmöjligheter som passar just dina behov, lån när du 
ska köpa bostad eller ny bil och kort som underlättar din vardag. 
Självklart kan du även göra dina bank-ärenden enkelt och 
bekvämt direkt i mobilappen, Internet- och Telefonbanken. Du 
kan också ansluta dig till Swish, det smarta och moderna sättet 
att skicka och ta emot pengar via mobil-numret. Försäkringar 
finns också för näst intill allt. Vår filosofi är att det ska vara 
enkelt och bekvämt att samla allt på ett ställe och dessutom 
kunna spara en slant på det. Välkommen att boka tid för ett 
kostnadsfritt rådgivningsmöte eller slå en signal om du har 
några frågor. På vår webbplats kan du också läsa mer och se 
aktuella räntor.
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Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut 
av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman- 
lagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar 
högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 
20 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller 
Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

INSÄTTNINGSGARANTI
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