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Dessa högräntekonton blir kvar 
efter förbudet 

Fredrik Nordquist, biträdande chef och jurist vid Konsumenternas bank- och finansbyrå. Foto: Magnus Hjalmarson 
Neideman 

Trots förbudet kommer högräntekonton finnas kvar även efter årsskiftet- om det står 

en ekonomisk förening bakom. Enligt Konsumenternas bank- och finansbyrå är dessa 

högräntekonton säkrare - men risker för spararen kvarstår. 

Therese Luks 
Publicerad 13:02 
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Regeringen förbjuder högräntekonton utan insättningsgaranti vid 
årsskiftet, något som SvD har skrivit om tidigare. Men förbudet gäller 
inte alla. Ekonomiska föreningar, som OK, HSB och Kriminalpolisens 
sparkassa, kan fortsätta med konton utan insättningsgaranti. Enligt 
Fredrik Nordquist, biträdande chef och jurist på Konsumenternas 
bank- och finansbyrå, är det skillnad mellan konton utgivna av 
ekonomiska föreningar och av företag. 

Han påpekar att sparkonto-verksamheten i ekonomiska föreningar är 
underordnad den kooperativa verksamheten. 

- I ekonomiska föreningar är risken lägre för konsumenterna. Det är 
den bedömningen lagstiftaren har gjort och de konsumentklagomål vi 
hört går hand i hand med den bedömningen, säger Fredrik Nordquist. 

SvD har tidigare skrivit om §Rarare i 24MoneY. som förlorade insatta 
sparpengar på konton utan insättningsgaranti. Dessförinnan var det 
§Qarare i Fundior som inte kunde få ut sina pengar. 

- De företag som har gått i konkurs är den typen av företag som 
förbjuds. Det är också de vi har hört klagomål mot, säger Fredrik 
Nordquist. 

För de inlåningsföretag som vid årsskiftet kommer att förbjudas är 
inlåningsverksamheten den huvudsakliga verksamheten, och därför 
anses risknivån vara högre. 

- Det har varit svårt för konsumenterna att förstå vilka risker som 
finns och vad konsekvenserna kan bli med de inlåningsföretag som nu 
kommer att förbjudas. Att allt bara kan försvinna, från 100 till noll på 
ett ögonblick. Ofta kommer beskedet som en kalldusch, säger 
Nordquist och tillägger: 

- Det går dock inte att utesluta risker om man sparar i ekonomiska 
föreningar. 

Vad ska spararen tänka på innan man placerar sina pengar i 
ekonomiska föreningar? 

- Var och en måste själv besluta om man tycker att fördelarna väger 
tyngre, om räntan är så pass hög att risken är värd att ta och om man 
sympatiserar med den kooperativa verksamheten. Och om man inte 
har så bra koll: ta ett informerat beslut. Var och en måste informera 
sig om riskerna, säger Nordquist. 

Therese Loks 
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