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Boka in dina kurser i god tid och utnyttja
boka-tidigt-rabatten!

2017-06-01
Distribueras till:
1 Samtliga
(För detaljerad information om vilka som ingår i
grupperna se kodlista)

FF:s utbildningar 2016:
SEKRETESS -19 september 2017 - halvdag
Sekretess-kursen har funnits på FF:s kursprogram i flera år - en omtyckt och välbesökt kurs. Vi har
därför beslutat att erbjuda denna kurs även i år.
Kursen syftar till att ge deltagarna en god inblick i och kunskap om regelverk och grundläggande
principer för finansiell sekretess med fokus på företagens organisation och produkter/tjänster.
Sekretessen i förhållande till kunder, samarbetspartners, inom koncerner och mellan finansiella
företag är några av de områden som kommer att behandlas.
Denna kurs vänder sig till samtliga som arbetar med eller annars kommer i kontakt med
sekretessfrågor i verksamheten. Förkunskaper krävs ej.
Denna kurs är unik såtillvida att den faktiskt leds av författaren till standardverket inom området,
boken ”Banksekretess och annan finansiell sekretess”. Missa inte tillfället.
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

19 september 2017, kl 09.00-12.00, (registrering och kaffe fr o m kl 8.45)
FF:s kansli, Regeringsgatan 67,4 tr, Stockholm
Medlemmar 4300 kr / icke medlemmar 5700 kr. Exkl moms. Bokning är bindande.
via info@finansbolagen.se. Ange namn, titel, företag, faktureringsadress

Kursledare är Per-Ola Jansson, jurist och författare till standardverket
”Banksekretess och annan finansiell sekretess” (2010). Per-Ola Jansson har en
bakgrund inom banksfären och har tidigare varit chefsjurist i Svenska
Bankföreningen samt VD för Svenska Fondhandlareföreningen

OBS! Den som bokar senast den 30 juni erhåller en boka-tidigt-rabatt om 500:-/person

FINANSBOLAGENS SERVICE AB / FINANSBOLAGENS FÖRENING
ADRESS
Regeringsgatan 67, 111 56 Stockholm
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info@finansbolagen.se

TELEFON
08-660 68 90

FAX
08-662 76 12

INTERNET
www.finansbolagen.se

GRUNDKURS OM FINANSBOLAG – 3 oktober 2017 - heldag
En grundkurs om finansbolag planeras att hållas den 3 oktober i Stockholm. Målgrupp är den
som är relativt nyanställd inom branschen eller behöver uppdatera sig på området. Kursen tar
upp finansbolagsverksamhet, vilka regler som styr denna, hur tillsyn utövas, vad som förväntas
vad gäller riskbedömning och kontroll.
Notera dagen. Mer info kommer.



