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Frågor och svar - Överföring av UpplandsSpars kunder till Uppland Sparkapital 

Du kanske har läst om riksdagens beslut att inlåningsföretag ska avvecklas före 2021-12-31. Vår 
avsikt är att se till att dina möjligheter att placera dina pengar till hög ränta inte avbryts, och att du 
kan fortsätta att placera dina sparmedel som vanligt. 

Under året har vi vidtagit åtgärder som möjliggör för dig att fortsätta ha dina sparmedel placerade i 
UpplandsSpar AB. Det kommer att ske i en ny sparform genom ett av våra systerbolag – Uppland 
Sparkapital AB (publ.) som redan 2019 erhöll tillstånd som Betalningsinstitut av Finansinspektionen.  

Vi är fullt förberedda för att kunna flytta ditt sparande till Uppland Sparkapital den 1 januari 2021.  

Vi tror att du kommer att ha några frågor med anledning av detta, så vi har försökt att besvara de 
vanligaste frågorna här. 

Vad har UpplandsSpar gjort för att förbereda sig för lagändringen som nu har beslutats? 

Vi har planerat att se till att våra kunder så långt som möjligt inte påverkas av lagändringen. Vi har 
etablerat ett systerbolag som har sökt och fått tillstånd som betalningsinstitut från 
Finansinspektionen, Uppland Sparkapital AB (publ.). Vi kommer att överföra alla kunder dit den 1 
januari 2021, och fortsätta att erbjuda samma tjänster som tidigare. 

Varför kan UpplandsSpar flytta mitt konto till betalningsinstitutet Uppland Sparkapital? 

Våra villkor gör att vi kan överföra våra kunder från UpplandsSpar till Uppland Sparkapital. Vi tar 
detta ansvar på största allvar och gör detta för att skydda våra kunder och säkerställa kontinuitet i 
servicen efter flytten. 

Vi kommer endast att överföra dina och våra rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, där vi 
rimligen tror att detta inte kommer att ha någon negativ inverkan på dina rättigheter enligt dessa 
villkor, eller om vi behöver göra det för att behålla några rättsliga eller regulatoriska krav. Om du är 
missnöjd med att överföras av någon anledning, kan du stänga ditt konto gratis (men vi hoppas att 
detta inte kommer att vara fallet!). 

Är mina pengar lika säkra hos Uppland Sparkapital? 

Tillståndet som Betalningsinstitut gör att Uppland Sparkapital kan förmedla ditt sparande till 
UpplandsSpar.  Pengarna du sparar kommer således också i fortsättningen att investeras i 
UpplandsSpar, så både säkerhet och placeringsalternativ kommer att vara de samma som tidigare.  

UpplandsSpar kommer att fortsätta investera dina pengar på samma trygga sätt som tidigare. Precis 
som tidigare så kommer pengarna i huvudsak att användas för investeringar i koncernens 
verksamhet, krediter till konsumenter och företag. 

Kommer räntorna att ändras? 

Räntorna kommer inte att ändras i samband med flytten. Räntorna på dina konton med bundet 
sparande ligger kvar tills de löper ut. Vilka räntor som gäller kommer även framöver att visas på 
hemsidan. Det finns för närvarande inte några planer att ändra räntorna. 

Vad händer med mitt bundna sparande på fasträntekonton? 

Ditt bundna sparande kommer att föras över med samma slutdatum och samma ränta. 
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Får jag spara mer än 50.000 kr? 

Det finns egentligen ingen laglig övre gräns för hur mycket du kan spara och Uppland Sparkapital 
kommer i ett senare skede att göra en försiktig ökning till maximalt 100.000 kr. Skulle ditt totala 
saldo hos Uppland Sparkapital vid något tillfälle överstiga högsta beloppsgränsen, betalas det 
överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto. 

Måste jag lära mig ett nytt system? 

Du behöver inte lära dig något nytt system i samband med flytten. Uppland Sparkapital använder 
samma systemleverantör som UpplandsSpar, så systemet kommer att vara så likt det gamla som 
möjligt.  

Kommer Uppland Sparkapital att göra skatteavdrag på min ränta? 

Ja, Uppland Sparkapital gör i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med 
Skattebetalningslagen (1997:483) 

Skickar ni kontrolluppgifter till Skatteverket? 

Ja, Uppland Sparkapital skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) 
om självdeklaration och kontrolluppgifter. 

Vilken bank använder Uppland Sparkapital för in och utbetalningar 

Uppland Sparkapital använder Bankgirot för inbetalningar och utbetalningar görs från 
Handelsbanken. 

Vad är Uppland Sparkapital? 

Uppland Sparkapital AB (publ.), 556951-4424, är ett publikt aktiebolag och ett systerbolag till 
UpplandsSpar AB. Bolaget är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att 
tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster.  Bolaget har fram till nu varit helt 
fokuserat på systemutveckling för att kunna tillhandahålla en internetbaserad investeringsplattform.  

Vad är ett betalningsinstitut 

Betaltjänster i Sverige kräver från och med den 1 augusti 2010 tillstånd från Finansinspektionen för 
de aktiebolag eller ekonomiska föreningar som tillhandahåller den tjänsten. Med betaltjänster avses 
tjänster som möjliggör överföring av medel. Betaltjänster kan till exempel vara insättningar, uttag, 
penningöverföring, utgivning av kontokort och betalningstransaktioner utan konto (som till exempel 
köp av bussbiljett med mobiltelefon). 

Har Uppland Sparkapital insättningsgaranti? 

Uppland Sparkapital är ett betalningsinstitut som med tillstånd från Finansinspektionen att 
tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster tillhandahåller en internetbaserad 
investeringsplattform (”Investeringsplattformen”) för förmedling av krediter utan säkerhet mellan 
Kreditgivare och Kredittagare. Investerade medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti 
(1995:1571) och kan förloras i händelse av Kredittagarens (UpplandsSpar) obestånd. 

Hur gör jag om jag inte vill flytta mina konton? 

Om du fortfarande inte är nöjd med flytten kan du välja att avsluta ditt sparande hos UpplandsSpar 
genom att logga in på ditt konto och skicka oss ett kort meddelande med texten "Stäng konto 2020". 
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Då kommer vi att stänga ditt konto innan utgången av 2020. Du kan göra detta när som helst före 
överföringen, eller inom en månad efter att vi gjort flytten till Uppland Sparkapital. 

Har Uppland Sparkapital en kundtjänst? 

Ja, den kommer att öppnas när verksamheten påbörjats. 

 


