
                                          ALLMÄNNA VILLKOR 
 

för Riksgäldsspar - Årssparlån (mars 2012) 
 

 
 

Utgivare 
 
Svenska staten genom Riksgäldskontoret (”Riksgälden”). 
Adress: Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm 
Organisationsnummer: 202100-2635 
Telefonnummer: 08-613 45 00 
Riksgäldens huvuduppgift är att ta upp och förvalta lån till staten. 
 

      1. Inledning 
 

   1.1  Årssparlån 
 

Årssparlån är lån som erbjuds av svenska staten genom Riksgälden. 
Lånen representeras av insättningar på Årssparkonton som förs av 
Riksgälden. 
 
Årssparkonton får öppnas av fysiska eller juridiska personer.  
Hur man gör för att öppna ett Årssparkonto framgår av avsnitt 4 
nedan. 
 
Årssparlån erbjuds med de alternativ i fråga om löptid m.m. som 
anges nedan i avsnitt 1.5 Placeringsalternativ. Alternativen framgår 
också av lånetabellen nedan. 
 
  1.2 Teckningsdagar 

  
Riksgälden erbjuder teckning av nya Årssparlån varje Bankdag (se 
nedan i avsnitt 2. Definitioner). 
 
 1.3 Lånebelopp 

 
Något totalt lånebelopp fastställs inte i förväg för respektive 
Årssparlån. 
 
 1.4 Kapitalbelopp 

 
Lägsta belopp att placera är 5.000 kr. En sparare får placera högst 
5 000 000 kr under en bankdag. Efter kl. 16.15 kan högst 100.000 kr 
placeras. 
 
 1.5 Placeringsalternativ 

 
Årssparlån erbjuds med följande Placeringsalternativ: 
a) Löptid 
Löptid från och med likviddagen till låneförfallodagen enligt något 
av följande alternativ: 
6 månader, 1 år, 2 år, 5 år eller 8 år 
 
 
 
 

 
b) Nominella och reala lån 
Följande alternativ finns: 
- ”Nominella lån”, lån där återbetalningsbeloppet utgörs av  
  kapitalbeloppet; gäller lån med löptid 6 månader, 1 år, 2 år, 5 år 
  eller 8 år. 
- ”Reala lån”, lån där återbetalningsbeloppet utgörs av kapital- 
  beloppet uppräknat efter konsumentprisindex eller motsvarande 
index; gäller lån med löptid 5 år eller 8 år. Den indexuppräknade 
delen av kapitalbeloppet betraktas skattemässigt som ränta. 
 
Utöver återbetalningsbeloppet betalas ränta, se punkterna c och d. 
 
c) Räntesats 
Ränta utgår för Nominella lån med en fast ränta som löper fram till 
låneförfallodagen. För Reala lån gäller att räntebeloppet räknas upp 
efter konsumentprisindex eller motsvarande index. 
 
d) Räntebetalningstidpunkter 
Följande alternativ finns: 
- ränta betalas en gång per år på lånets ränteförfallodag (se avsnitt  
  6.2); gäller Nominella lån med löptid 5 år eller 8 år. 
- hela räntan betalas på låneförfallodagen; gäller Nominella lån 
  med löptid 6 månader, 1 år, 2 år, 5 år eller 8 år samt Reala lån 
  med löptid 5 år eller 8 år. 
 
 

Lånetabell 
 

Löptid 
Nominella lån 
Reala lån 

6 mån 
x 
- 

1 år 
x 
- 

2 år 
x 
- 

5 år 
x 
x 

8 år 
x 
x 

Årlig räntebet. 
(Endast Nominella lån) 

- - - x x 

Räntebet. på låneförf.d. 
Nominella lån 
Reala lån 

 
x 
- 

 
x 
- 

 
x 
- 

 
x 
x 

 
x 
x 

 
x      i tabellen anger att alternativet finns 
-       i tabellen anger att alternativet inte finns 

 
                 1.6  Låneförfallodag 

 
Lånet förfaller till betalning den dag som, beroende på lånets löptid, 
infaller 6 månader, 1 år, 2 år, 5 år respektive 8 år efter likviddagen. 
Spararen kan dock påkalla återbetalning av lånen i förtid enligt vad 
som sägs nedan i avsnitt 8. 
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2. Definitioner 

 
I dessa allmänna villkor skall följande benämningar ha den innebörd 
som anges nedan. 
 
”Avkastningskonto” Bank- eller plusgirokonto till vilket 

Riksgälden erlägger betalningar 
under lånet. Se avsnitt 4. 
 

”Bankdag”  Dag som inte är lördag, söndag eller 
annan svensk allmän helgdag eller 
midsommarafton, julafton eller ny-
årsafton. 
 

”Kontohavare”  Den som är registrerad som inneha-
vare av ett Årssparkonto eller som är 
berättigad att i andra fall ta emot 
betalning under ett lån. 

 
”Likviddag” Den dag då betalning för tecknade 

lån senast skall erläggas. 
 
”Låneförfallodag”  Den dag då ett lån förfaller till 

återbetalning. 
 
”Nominella lån”  Lån där Återbetalningsbeloppet 

utgörs av kapitalbeloppet. 
 
”Officiellt index”  Konsumentprisindex eller - om 

konsumentprisindex har upphört att 
fastställas eller offentliggöras – mot-
svararande index avseende konsu-
mentpriserna i landet som fastställts 
eller offentliggjorts av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) eller det organ 
som i SCB:s ställe fastställer eller of-
fentliggör sådant index. Vid byte av 
indexserie skall nytt index räknas om 
till den indexserie på vilken Refe-
rens-index grundas. 
 

”Placeringsalternativ”  Tillgängliga alternativ i fråga om 
löptid, eventuell indexuppräkning av 
kapital- och räntebelopp, räntesats 
och räntebetalningstidpunkter. Al-
ternativen anges i avsnitt 1.5 ovan. 

 
”Reala lån”  Lån där Återbetalningsbeloppet 

utgörs av kapitalbeloppet omräknat 
efter index på sätt som anges i av-
snitt 7. Den indexuppräknade delen 
av kapitalbeloppet betraktas skatte-
mässigt som ränta.  

  
”Referensindex” Om Likviddag är den 1 i månaden är 

Referensindex Officiellt index för 
den kalendermånad som infaller tre 
månader före Likviddagen. Om Lik-
viddag är den 2-31 i månaden erhålls 
Referensindex genom linjär inter-
polation mellan Officiellt index för 
de kalendermånader som infaller tre 

respektive två månader före Likvid-
dagen. Vid interpolationen antas 
månaden innehålla 30 dagar. Om 
Officiellt index inte har fastställts för 
någon av de månader som nyss 
sagts, beräknar Riksgälden i stället 
Officiellt index efter motsvarande 
principer som gäller för Slutindex. 

 
”Räntebelopp” Det räntebelopp som betalas ut på 

respektive Ränteförfallodag. 
 
”Ränteförfallodag” Den dag då ränta betalas ut för ett 

lån. Se avsnitt 6.2. 
 
”Slutindex”  Utgörs av Officiellt index för den 

kalendermånad som infaller tre må-
nader före den månad då Låne-för-
fallodagen infaller. Om Officiellt in-
dex inte har offentliggjorts senast tio 
dagar före Låneförfallodagen skall 
Slutindex uppgå till det högre utav 
(1) av Riksgälden senast tio 
Bankdagar före Låneförfallodagen 
fastställt index baserat på pris- 
sättningen på den svenska obligati-
onsmarknaden, eller (2) det index 
som motsvaras av senast offentlig-
gjort Officiellt index. 

 
”Teckningsdag”  Den dag teckning av respektive  

Årssparlån har erbjudits. 
 
”Årssparkonto”  Konto på vilket sparande i  

Årssparlån registreras. 
 
”Återbetalningsbelopp”  Det kapitalbelopp som återbetalas på 

Låneförfallodagen. 
 

 
3. Betalningsförbindelse 

 
Riksgälden förbinder sig att återbetala lånen och betala ränta i 
enlighet med dessa villkor. 
 

4. Sparande i Årssparlån 
 

Riksgälden erbjuder varje Bankdag teckning av Årssparlån. 
Årssparlån kan tecknas med de olika Placeringsalternativ som anges 
i avsnitt 1.5 ovan. Varje Placeringsalternativ som erbjuds för teck-
ning respektive Bankdag utgör ett eget Årssparlån. Riksgälden 
förbehåller sig rätt att utföra identitetskontroll av den som vill spara 
i Årssparlån. 
 
Den som vill spara i Årssparlån skall göra en teckningsanmälan 
antingen per telefon till Riksgäldens kundtjänst eller via 
Riksgäldens hemsida (www.riksgalden.se), varefter Riksgälden 
översänder ett inbetalningskort. En teckningsanmälan är bindande 
för spararen.  
 
 
 



 
 
Sparandet registreras, beroende på spararens val av Placeringsalter-
nativ, i något av de lån som erbjuds på Teckningsdagen.  
Likvid för tecknat belopp skall erläggas senast den Likviddag som 
anges på inbetalningskortet. Vid försenad likvid är teckningen inte 
bindande för Riksgälden. 
 
För den som sparar i Årssparlån öppnar Riksgälden 
Årssparkonton på vilka kontoret registrerar sparandet. Spararen 
benämns nedan ”Kontohavare”. 
 
Kontohavaren skall vid teckningen anmäla ett bank- eller plusgiro-
konto i Sverige till vilket betalningar under lånet från Riksgälden 
skall erläggas (”Avkastningskonto”). Kontohavaren ansvarar själv för 
att uppgiften om Avkastningskonto är korrekt. Avkastningskontot 
skall innehas av Kontohavaren. Angående ändring av 
Avkastningskonto, se avsnitt 13. 
 

5. Behandling av personuppgifter 
 

Genom att lämna begärda personuppgifter till Riksgälden 
samtycker en köpare (blivande Kontohavare) som är fysisk person 
till att behandling av personuppgifter sker. 
 
Behandlingen avser: 

- åtgärder som behövs för att administrera sparandet, 
- lämnande av kontrolluppgifter till Skatteverket, samt på 
begäran till Kronofogdemyndigheten och 
Försäkringskassan. 

 
Behandlingen kan vidare komma att avse: 

- framställning av statistik och analyser för internt bruk 
inom Riksgälden,  
- utskick av direktreklam för Riksgäldens produkter till 
Kontohavaren. 

 
Om en Kontohavare inte önskar direktreklam för Riksgäldens 
produkter, kan detta anmälas skriftligt till Riksgälden   
(adress: 103 74 Stockholm). 
 
En Kontohavare har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig 
begäran få information om vilka av dennes personuppgifter som 
behandlas hos Riksgälden. Begäran skall vara egenhändigt 
undertecknad och ställd till Riksgälden. 
 

6. Ränta 
 

 6.1 Fastställande av ränta 
 

Riksgälden fastställer varje Teckningsdag räntesatsen på de 
lån som erbjuds för teckning under dagen. Den fastställda ränte-
satsen gäller till och med Låneförfallodagen. 
 
Räntan fastställs enligt följande. 
- för Nominella lån utifrån gällande svenska marknadsräntor för av 

Riksgälden utgivna statsskuldväxellån och statsobligationslån; 
-  för Reala lån utifrån gällande svenska marknadsräntor för av Riks-

gälden utgivna realobligationer och den reporänta eller 
motsvarande ränta som bestäms av Riksbanken.  

 
 

 
 
                6.2 Betalning av ränta 

 
Riksgälden betalar ränta från och med Likviddagen till Låne-
förfallodagen eller, vid förtida återbetalning, till den dag utbetalning 
sker med anledning av begäran om förtida återbetalning. 
 
Vid beräkning av ränta antas varje månad ha 30 dagar och året 360 
dagar (30E/360). 
Ränta betalas genom insättning på Avkastningskontot på Ränte- 
förfallodagen. Kan sådan betalning inte ske betalas beloppet ut till 
innehavaren av Årssparkontot till dennes senast kända adress. 
 
För lån där ränta betalas en gång per år skall Ränteförfallodagen 
vara den dag på året som motsvarar Likviddagen. Om den 29 feb-
ruari var Likviddag skall dock den 28 februari vara Ränteförfallodag 
under år som inte är skottår. 
 
För lån där hela räntan betalas på Låneförfallodagen skall Ränte-
förfallodagen vara densamma som Låneförfallodagen (se avsnitt 7). 
 
För samtliga Nominella lån och för Reala lån betalas på Ränteför-
fallodagen ett Räntebelopp beräknat enligt avsnitt 6.1. 
 
Infaller Ränteförfallodagen på en dag som inte är Bankdag sker 
insättning på Avkastningskonto respektive utbetalning först när-
mast följande Bankdag. Ränta erhålls dock endast till Ränteförfal-
lodagen. 
 
Visar det sig att den som tillställts ränta saknade rätt därtill skall 
Riksgälden likväl anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet. 
Detta gäller dock inte om Riksgälden hade kännedom om att 
beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som 
med hänsyn till omständigheterna skäligen bort iakttas. 
 

6.3 Preliminärskatt 
 

Riksgälden gör avdrag för preliminärskatt på Räntebelopp 
enligt gällande lag. 
 

7. Återbetalning 
 

För Nominella lån utgörs Återbetalningsbeloppet av kapitalbelop-
pet för respektive lån. För Reala lån utgörs Återbetalningsbeloppet 
av kapitalbeloppet för respektive lån multiplicerat med en faktor 
som motsvarar kvoten mellan Slutindex och Referensindex. 
 
Om summan av det framräknade Återbetalningsbeloppet och Rän-
tebeloppet för Reala lån understiger det på Likviddagen erlagda 
kapitalbeloppet, återbetalas dock ett belopp motsvarande kapital-
beloppet.  
 
Låneförfallodagen skall vara den dag på året som infaller jämnt 6 
månader, 1 år, 2 år, 5 år eller 8 år efter Likviddagen, beroende på 
lånets löptid. Om Likviddagen var den 29 februari skall dock den  
28 februari vara Låneförfallodag i fråga om år som inte är skottår. 
 
Infaller Låneförfallodagen på en dag som inte är Bankdag sker in-
sättning på Avkastningskonto respektive utbetalning först närmast 
följande Bankdag. För återbetalning gäller i övrigt i tillämpliga delar 
vad som sägs om räntebetalning i avsnitt 6.2. 
 



 
8. Förtida återbetalning 

 
Kontohavaren kan när som helst under löptiden av ett Årssparlån 
påkalla förtida återbetalning av lånet. Riksgälden fastställer 
löpande de kurser som tillämpas vid förtida återbetalning. Dessa 
kurser baseras på gällande svenska marknadsräntor för statsskuld-
växellån och statsobligationslån samt den reporänta eller motsva-
rande ränta som bestäms av Riksbanken. 
För förtida återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs om 
räntebetalning i avsnitt 6.2. Vid förtida återbetalning sker utbetal-
ning normalt fem Bankdagar efter det att återbetalningen begärts. 
 

9. Överlåtelseförbud 
 

Rätten till Årssparkonto får inte överlåtas genom försäljning, gåva 
eller på annat sätt. Den får inte heller pantsättas. Inte heller kan 
äganderätt övergå till ny ägare genom arv, testamente o dyl. 
 

    10. Skatter, avgifter eller   
                        kostnader 
 
En kontohavare kan komma att påföras skatter, avgifter eller 
kostnader som varken betalas av eller påförs av Riksgälden. 
 
       11. Ingen ångerrätt vid köp 
 
För sparande i Årssparlån gäller inte ångerrätt enligt distans- och 
hemförsäljningslagen. 
            
                12.  Preskription 

                 
Rätten till att erhålla betalning för ett låns kapitalbelopp (med eller 
utan indexuppräkning) upphör tio år efter Låneförfallodagen. Rät-
ten till räntebetalning upphör tio år efter respektive Ränteförfallo-
dag. 
                     13. Behörighetshandlingar 

 
Om en omyndig Kontohavare endast har en förmyndare skall vid 
öppnandet av Årssparkonto till Riksgälden översändas handlingar 
som utvisar vilken person som är förmyndare. Är Kontohavaren en 
juridisk person skall vid öppnandet av Årssparkontot överlämnas 
handlingar som utvisar vem eller vilka som är behöriga att 
disponera över kontot.  Sådana handlingar skall även översändas vid 
begäran om förtida återbetalning.  
Ändringar i fråga om förmyndarskap respektive i fråga om 
behörighet att företräda juridisk person kan åberopas gentemot 
Riksgälden först fem Bankdagar efter det att kontoret erhållit 
skriftlig underrättelse om ändringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. Ändring av villkor 
 

Riksgälden har rätt att ändra villkoren för lånen såvitt gäller 
sättet för betalning av ränta och kapitalbelopp. Riksgälden har också 
rätt att ändra de villkor som rör definitionen av ”Bankdag”och 
ränteberäkningsbasen i överensstämmelse med rådande 
marknadspraxis. Information om sådana villkorsändringar meddelas  
Kontohavaren per brev. Vidare skall information om ändringarna  
lämnas genom annons i dagspress. Ändringarna gäller tidigast 30 
dagar efter det att information om ändringarna har lämnats. 
 

15. Meddelanden m.m. 
 

Avkastningskontot kan ändras efter skriftlig begäran av  
Kontohavaren. Ändringen kan beaktas av Riksgälden först fem 
bankdagar efter det att kontoret har mottagit anmälan.  
Om Kontohavaren anmäler ett nytt Avkastningskonto skall det nya 
Avkastningskontot innehas av Kontohavaren. 
Har Riksgälden sänt meddelande om kontot i brev till Kon-
tohavaren under den adress som är känd för Riksgälden skall 
meddelandet anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast på 
den sjunde dagen efter det att brevet avsänts. 
 

16. Tillämplig lag och tvister 
 

Svensk lag skall gälla vid tillämpningen och tolkningen av dessa 
villkor. Tvister skall avgöras i första instans av Stockholms tingsrätt. 
 
       17. Klagomål utanför domstol 
 
Den som vill framföra klagomål om dessa villkor utanför domstol 
kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), 
Teknologgatan 8 c, Box 174, 101 23 Stockholm,  
telefon 08-555 017 00 eller 
Konsumentverket, Box 48 651 05 Karlstad, telefon 0771-423300 
 
 

                
 




