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2 000 nya kunder höjer SBAB Banks sparränta 20 punkter
SBAB Bank har under två veckor genomfört en kampanj där varje nyöppnat sparkonto
har höjt bankens inlåningsränta med 0,0001 procent. Idén att skapa förändring
tillsammans med kunderna har attraherat 2 000 nya kunder som tillsammans har höjt
SBAB Banks inlåningsränta med 20 punkter.
SBAB Banks sparkampanj gick ut på att höja inlåningsräntan med 0,0001 procent för varje
ny kund som öppnade sparkonto i banken. En ny justering av inlåningsräntan, som kom
samtliga kunder till godo, gjordes varje dag. Under de två veckor som kampanjen pågick
anslöt sig 2 000 nya kunder vilket resulterade i en total höjning av inlåningsräntan med 20
punkter. SBAB Banks sparkonto höjdes till 2,55 procent (2,35) och SBAB-kontot till 2,80
procent (2,60).
– Med denna kampanj har vi velat visa att vi tillsammans med våra kunder kan göra skillnad.
Att SBAB Bank, en relativt liten aktör på marknaden, kan göra detta borde få övriga aktörer
att få upp ögonen och tillsammans med kunderna verka för bättre villkor, säger Fredrik
Bergström, affärsområdeschef Konsument på SBAB Bank.
Sveriges hushåll har förlorat 33 miljarder
SBAB Bank har genomfört en snabbundersökning gällande svenska hushållens
genomsnittliga banksparande och avkastning mellan åren 2008-2010. Det totala sparandet
och den genomsnittliga bankräntan har ställts mot den genomsnittliga räntan hos SBAB
Bank under samma period. Sammanställningen nedan visar att svenska hushållen har
förlorat hela 33 miljarder kronor under perioden.
Genomsnittligt banksparande och (förlorad) avkastning 2008-2010 (mdkr)
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Banksparande avser genomsnitt under året och är taget från SCB:s Sparbarometer. Här ingår alla former av banksparande
(både bundet och obundet och lönekonton m.m.). Genomsnittlig bankränta är tagen från SCB:s Finansmarknadsstatistik och
avser den genomsnittliga räntan för alla former av banksparande (inkl. lönekonton).
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SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter
och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985
och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr.
Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

