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1.1.1.1. Ränta och löptidRänta och löptidRänta och löptidRänta och löptid    
Aktuell ränta och eventuell löptid för respektive 
konto återfinns i Swespars prislista. 
 

2.2.2.2. InlåningskontoInlåningskontoInlåningskontoInlåningskonto    
Kontot saknar uppsägningstid och insatta medel 
utbetalas inom tre bankdagar efter att uttagsbegä-
ran är Swespar tillhanda. Räntan är rörlig. Ränta på 
innestående medel på inlåningskontot räknas för 
365 kalenderdagar under året (366 dagar för 
skottår). Räntan kapitalseras årligen den 31 de-
cember och beräknas efter räntebasen 365 dagar 
(365/365). Samtliga kontohavare tilldelas denna 
kontotyp. Vid kontoavslut innan den 31 december 
anses innestående ränta vara förverkad. 
 

3.3.3.3. Fasträntekonto 3 månaderFasträntekonto 3 månaderFasträntekonto 3 månaderFasträntekonto 3 månader    
Fasträntekonto 3 månader är ett konto med fast 
ränta och löptid om 90 dagar. Det finns ingen minsta 
insättning. Insättning till kontot kan endast göras 
vid ett tillfälle. Investeringen är bunden under löpt-
iden. Ränta samt ursprunglig investering överförs 
på förfallodagen till Inlåningskontot varifrån kapi-
talet är tillgängligt för uttag. Kontot kan ej avslutas 
i förtid. Aktuell ränta återfinns i 4Spars prislista. 
 

4.4.4.4. Fasträntekonto 6 månaderFasträntekonto 6 månaderFasträntekonto 6 månaderFasträntekonto 6 månader    
Fasträntekonto 6 månader är ett konto med fast 
ränta och löptid om 180 dagar. Det finns ingen 
minsta insättning. Insättning till kontot kan endast 
göras vid ett tillfälle. Investeringen är bunden un-
der löptiden. Ränta samt ursprunglig investering 
överförs på förfallodagen till Inlåningskontot vari-
från kapitalet är tillgängligt för uttag. Kontot kan ej 
avslutas i förtid. Aktuell ränta återfinns i Swespars 
prislista. 
 

5.5.5.5. Fasträntekonto 1 årFasträntekonto 1 årFasträntekonto 1 årFasträntekonto 1 år    
Fasträntekonto 1 år är ett konto med fast ränta och 
löptid om 365 dagar. Det finns ingen minsta insätt-
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1.1.1.1. Interest & term to maturityInterest & term to maturityInterest & term to maturityInterest & term to maturity    
The information on Interest payable and term to 
maturity for respective accounts is available in the 
pricelist on Swespar website www.swespar.se.  
 

2.2.2.2. Current accountCurrent accountCurrent accountCurrent account    
This account does not require any notice for cancel-
lation and the deposited funds are repaid to the Ac-
count holder within 7 banking days after withdrawal 
notification. The interest rate is floating. Interest 
paid on deposited funds on the current account is 
calculated for 365 days per calendar year (366 days 
for leap years). Interest is capitalized yearly on the 
31th December and calculated on the basis 365/365 
(366/366). Every account holder is given a Current 
account. On account termination before the 31st De-
cember, accrued interest is considered lost.  Of-
fered interest rate is available in the Swespar price 
list. 
 

3.3.3.3. Fixed term accountFixed term accountFixed term accountFixed term accounts s s s forforforfor    3 months3 months3 months3 months    
Fixed term account for 3 months is an account with 
fixed interest rate and a maturity of 90 days. There 
is no minimum deposit. Deposits to the account can 
only be made in initial phase when opening the ac-
count. The investment on the account is tied during 
the term until maturity. Interest and principal is 
transferred to the Current account on the due date, 
from where the capital is accessible for withdrawal. 
The account may not be terminated prior to maturi-
ty date.  Offered interest rate is available in the 
Swespar price list. 
 

4.4.4.4. Fixed term accountFixed term accountFixed term accountFixed term accounts fors fors fors for    6 months6 months6 months6 months    
Fixed term account for 6 months is an account with 
fixed interest rate and a maturity of 180 days. There 
is no minimum deposit. Deposits to the account can 
only be made in initial phase when opening the ac-
count. The investment on the account is tied during 
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ning. Insättning till kontot kan endast göras vid ett 
tillfälle. Investeringen är bunden under löptiden. 
Ränta samt ursprunglig investering överförs på 
förfallodagen till Inlåningskontot varifrån kapitalet 
är tillgängligt för uttag. Kontot kan ej avslutas i för-
tid. Aktuell ränta återfinns i Swespars prislista. 
 

6.6.6.6. Fasträntekonto 2 årFasträntekonto 2 årFasträntekonto 2 årFasträntekonto 2 år    
Fasträntekonto 2 år är ett konto med fast ränta och 
löptid om 730 dagar. Det finns ingen minsta insätt-
ning. Insättning till kontot kan endast göras vid ett 
tillfälle. Investeringen är bunden under löptiden. 
Ränta samt ursprunglig investering överförs på 
förfallodagen till Inlåningskontot varifrån kapitalet 
är tillgängligt för uttag. Kontot kan avslutas i förtid 
(förtida kontoavslut). Aktuell ränta återfinns i 
Swespars prislista. 
 

7.7.7.7. Fasträntekonto 3 årFasträntekonto 3 årFasträntekonto 3 årFasträntekonto 3 år    
Fasträntekonto 3 år är ett konto med fast ränta och 
löptid om 1095 dagar. Det finns ingen minsta insätt-
ning. Insättning till kontot kan endast göras vid ett 
tillfälle. Investeringen är bunden under löptiden. 
Ränta samt ursprunglig investering överförs på 
förfallodagen till Inlåningskontot varifrån kapitalet 
är tillgängligt för uttag. Kontot kan avslutas i förtid 
(förtida kontoavslut). Aktuell ränta återfinns i 
Swespars prislista. 
 
 

8.8.8.8. SwesparNu! 18 MånaderSwesparNu! 18 MånaderSwesparNu! 18 MånaderSwesparNu! 18 Månader    
SwesparNu! 18 Månader är ett konto med fast ränta 
och löptid om 540 dagar. Det finns ingen minsta 
insättning. Insättning till kontot kan endast göras 
vid ett tillfälle. Investeringen är bunden under löpt-
iden. Ränta för hela löptiden överförs till Inlånings-
kontot på startdagen varifrån den är tillgänglig för 
uttag. Kapitalet överförs till Inlåningskontot på för-
fallodagen. Kontot kan ej avslutas i förtid. Aktuell 
ränta återfinns i Swespars prislista. 
 

9.9.9.9. SwesparNu! SwesparNu! SwesparNu! SwesparNu! 24 Månader24 Månader24 Månader24 Månader    
SwesparNu! 24 Månader är ett konto med fast ränta 
och löptid om 730 dagar. Det finns ingen minsta 

the term until maturity. Interest and principal is 
transferred to the Current account on the due date, 
from where the capital is accessible for withdrawal. 
The account may not be terminated prior to maturi-
ty date.  Offered interest rate is available in the 
Swespar price list. 
 

5.5.5.5. Fixed term accountFixed term accountFixed term accountFixed term accounts fors fors fors for    1 year1 year1 year1 year    
Fixed term account for 1 year is an account with 
fixed interest rate and a maturity of 365 days. There 
is no minimum deposit. Deposits to the account can 
only be made in initial phase when opening the ac-
count. The investment on the account is tied during 
the term until maturity. Interest and principal is 
transferred to the Current account on the due date, 
from where the capital is accessible for withdrawal. 
The account may not be terminated prior to maturi-
ty date.  Offered interest rate is available in the 
Swespar price list.  
 

6.6.6.6. Fixed term accountFixed term accountFixed term accountFixed term accounts fors fors fors for    2 years2 years2 years2 years    
Fixed term account for 1 year is an account with 
fixed interest rate and a maturity of 730 days. There 
is no minimum deposit. Deposits to the account can 
only be made  in initial phase when opening the ac-
count . The investment on the account  is tied during 
the term until maturity. Interest and principal is 
transferred to the Current account on the due date, 
from where the capital is accessible for withdrawal. 
The account may be terminated prior to maturity 
date (See early termination).  Offered interest rate 
is available in the Swespar price list. 
 

7.7.7.7. Fixed term accountFixed term accountFixed term accountFixed term accounts fors fors fors for    3 years3 years3 years3 years    
Fixed term account for 3 year is an account with 
fixed interest rate and a maturity of 1095 days. 
There is no minimum deposit. Deposits to the ac-
count can only be made  in initial phase when open-
ing the account . The investment  on the account  is 
tied during the term until maturity. Interest and 
principal is transferred to the Current account on 
the due date, from where the capital is accessible 
for withdrawal. The account may be terminated pri-
or to maturity date (See early termination).  Offered 
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insättning. Insättning till kontot kan endast göras 
vid ett tillfälle. Investeringen är bunden under löpt-
iden. Ränta för hela löptiden överförs till Inlånings-
kontot på startdagen varifrån den är tillgänglig för 
uttag. Kapitalet överförs till Inlåningskontot på för-
fallodagen. Kontot kan ej avslutas i förtid. Aktuell 
ränta återfinns i Swespars prislista. 
 

10.10.10.10. SwesparNu! SwesparNu! SwesparNu! SwesparNu! 36 Månader36 Månader36 Månader36 Månader    
SwesparNu! 36 Månader är ett konto med fast ränta 
och löptid om 1095 dagar. Det finns ingen minsta 
insättning. Insättning till kontot kan endast göras 
vid ett tillfälle. Investeringen är bunden under löpt-
iden. Ränta för hela löptiden överförs till Inlånings-
kontot på startdagen varifrån den är tillgänglig för 
uttag. Kapitalet överförs till Inlåningskontot på för-
fallodagen. Kontot kan ej avslutas i förtid. Aktuell 
ränta återfinns i Swespars prislista. 
 
 

11.11.11.11. UttagUttagUttagUttag    
Kontohavaren har tillgång till obegränsade fria ut-
tag från Inlåningskontot. Inga uttag kan göras från 
något av fasträntekontona. 
 

12.12.12.12. Förtida kontoavslutFörtida kontoavslutFörtida kontoavslutFörtida kontoavslut    
Förtida kontoavslut av  Fasträntekonto 2 år och  
Fasträntekonto 3 år innebär att konto förfaller till 
betalning ett (1) år efter begärt kontoavslut. Under 
uppsägningstiden löper kontot med samma ränta 
som från tid till annan är tillämplig för Inlånings-
konto. 
 

13.13.13.13. ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    
Om det finns avvikelser mellan de svenska och eng-
elska speciella villkoren är det de svenska som är 
rådande.    
 
 

interest rate is available in the Swespar price list. 
 

8.8.8.8. SwesparNow! 18 MonthsSwesparNow! 18 MonthsSwesparNow! 18 MonthsSwesparNow! 18 Months    
SwesparNow! 18 Months is an account with a fixed 
interest rate and a maturity of 540 days. There is no 
minimum deposit. Deposits to the account can only 
be made when opening the account. The investment 
on the account is tied up during the term until ma-
turity. Interest is transferred to the Current account 
in connection to starting the account. The account 
may not be terminated prior to the maturity date. 
Offered interest rate is available in the Swespar 
price list. 
    

9. SwesparNow! SwesparNow! SwesparNow! SwesparNow! 24 Months24 Months24 Months24 Months 
SwesparNow! 24 Months is an account with a fixed 
interest rate and a maturity of 730 days. There is no 
minimum deposit. Deposits to the account can only 
be made when opening the account. The investment 
on the account is tied up during the term until ma-
turity. Interest is transferred to the Current account 
in connection to starting the account. The account 
may not be terminated prior to the maturity day. 
Offered interest rate is available in the Swespar 
price list. 
 

10.10.10.10. SwesparNow! SwesparNow! SwesparNow! SwesparNow! 36 Months36 Months36 Months36 Months    
SwesparNow! 36 Months is an account with a fixed 
interest rate and a maturity of 1095 days. There is 
no minimum deposit. Deposits to the account can 
only be made when opening the account. The in-
vestment on the account is tied up during the term 
until maturity. Interest is transferred to the Current 
account in connection to starting the account. The 
account may not be terminated prior to the maturity 
day. Offered interest rate is available in the 
Swespar price list. 
 
 

11.11.11.11. WithWithWithWithdrawaldrawaldrawaldrawal    
The Account holder has the right to unlimited with-
drawals free of charge from the current account. No 
withdrawals can be me made from any of the fixed 
term accounts. 
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12.12.12.12. Early terminationEarly terminationEarly terminationEarly termination    

Early termination of Fixed term account for 2 years 
and Fixed term account for 3 years requires  that 
the account maturity date changes to one (1) year 
after notification has been received by Swespar. 
During the notice period, the account yields the 
same interest as applicable for the current account.  
 

13.13.13.13. MiscellaneousMiscellaneousMiscellaneousMiscellaneous    
If there is any discrepancy between the Swedish and 
English specific term and conditions the Swedish is 
prevailing. 


