
Bankbetyg lanserades i början av 2014 och har snabbt blivit ett ekonomiforum för den som vill jämföra och 
betygsätta Sveriges banker. Bankbetyg sammanställer och presenterar information på ett överskådligt 
sätt så alla  kan ta del av och jämföra allt från avgifter, öppettider, räntor, betalkort och mycket annat. Med 
över 1200 betyg och hundratals kommentarer från bankernas kunder kan vi nu presentera de två banker 
som levererat bäst upplevelse under 2014.

Första priset benämns “Folkets favorit” och går till den bank som fått bäst snittbetyg under 2014. Det 
andra priset “Årets utveckling” utser vi på Bankbetyg till den bank som vi tycker har gjort stora och 
betydande framsteg under 2014.

“Folkets favorit 2014”

Avanza
Avanza sticker ut med sitt tydliga fokus på låga 
avgifter, stora utbud och att på bästa sätt hjälpa 
sina kunder med sparande och investeringar. 
Bankbetygs besökare har gjort det klart och 
tydligt att Avanza levererar god kundnytta inom 
alla kategorier och har därför lyckats nå bästa 
snittbetyget inom alla områden under 2014.

“Årets utveckling 2014”

Skandia
Skandia lyckas 2014 visa vägen till en mer 
transparent kommunikation genom att vara 
den första banken att ge kunder full insyn i 
prissättningen på bolån i kontrast till att bara visa 
ut de - i många fall - missvisande listräntorna. Detta 
i kombination med att banken ligger i framkant 
vad gäller teknik och dessutom får högst snittbetyg 
av de traditionella bankerna på Bankbetyg.
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Om Bankbetyg

Bankbetyg är en svensk tjänst där man snabbt och enkelt kan betygsätta, 
kommentera och jämföra Sveriges banker inom olika områden, så som 
kundbemötande, teknik och tjänster. Resultatet av alla betygen och 
kommentarerna presenteras på ett snyggt och överskådligt sätt så att du 
enkelt kan jämföra banker sinsemellan.

Vilka ligger bakom Bankbetyg

Bakom tjänsten Bankbetyg står Tycero AB som även driver  flera andra  
ekonomitjänster, bl.a. Smartbudget med över 65.000 användare och 
Smartkalkyl. Läs mer om Bankbetyg på bankbetyg.se och om Tycero på 
tycero.se
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