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FF:s utbildningar 2017:  

 

Finansbolagens grundkurs om finansbolag är fortfarande öppen för bokningar.  
 
Du som ännu inte bokat men vill försäkra dig om en plats, eller som har kollegor som skulle vilja vara med,  
bör boka din plats omgående. 
 
Boka 3 eller fler deltagare? Då får du 50% rabatt från och med tredje deltagaren som bokas. 
Kontakta oss om detta är aktuellt. 

 
GRUNDKURS OM FINANSBOLAG – 3 oktober 2017 - heldag 

 
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande och praktiskt inriktad förståelse och orientering 
om finansbolagens verksamhet, de spelregler som styr verksamheten, om myndigheternas tillsynsåtgärder 
samt vad som är viktigt för ett finansbolags interna riskhantering och kontroll.  
 
Kursen vänder sig till dig som är ny inom finansbranschen, och som allmänt vill få en bra genomgång av 
gällande regelverk och de centrala frågeställningarna för branschen. Utbildningen förutsätter ingen 
grundkunskap på området. 
 
Inledning – vad gör ett finansbolag? 
• Finansbolagets samhällsfunktion 
• Leasing som investeringskälla för företagandet 
• Hur började det? 
• Några vanliga begrepp att lägga på minnet 
• Grundläggande skillnader mellan olika finansformer 
• Refinansieringskällor 
• Olika typer av finansbolag 
• Kreditrisker – ett par grundregler 
•  
Styrning av ett finansbolag 
• De tre försvarslinjerna 
• Vikten av interna regelverk 
• Informationssäkerhet 
• Outsourcing 
• Bolagets stabilitet och kontinuitet 
 
Under detta avsnitt går vi igenom viktiga byggstenar om finansbolagens styrning, det vill säga genom intern 
kontroll. Vi förklarar vad som menas med ”de tre försvarslinjerna”, vikten av interna regelverk, 
informationssäkerhet, outsourcing och bolagets stabilitet (kapitaltäckning och kontinuitetsplanering). Regelverk: 
FFFS 2014:1, FFFS 2014:4, FFFS 2014:5, Lagen om bank och finansieringsrörelse. 
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Tillståndspliktig verksamhet och att vara under tillsyn  
• Finansinspektionens roll/uppdrag 
• Internkapitalutvärdering och Finansinspektions utvärderingsprocess 
• Styrning, riskhantering och regelefterlevnad – Styrelsens roll 
• Compliancefunktionens roll 
• Regelefterlevnad - börda eller affärsmöjlighet? 
• Kultur, styrning och verksamhetsprocesser 
 
Under detta avsnitt pratar vi om Finansinspektionens roll och vad det innebär att bedriva tillståndspliktig 
verksamhet. Fokus kommer att ligga på processen att bevaka, tolka och införa regelverk samt hur man 
säkerställer affärsnytta och efterlever regelkrav på ett effektivt sätt. 
 
Kundskydd och förtroende  
• Finansiell sekretess 
• Personuppgiftsbehandling 
• Informationsplikt 
• Etik och moral 
• Intressekonflikter 
• Kundklagomål 
 
Finansiella bolag har en skyldighet att skydda kunden genom sekretess, riktig personuppgiftsbehandling och 
tillräckliga kreditbedömningar. Kunden ska dessutom få tillräcklig information om dennes rättigheter och skydd. 
Under detta avsnitt kommer vi att prata om etik och moral samt intressekonflikter. Regelverk: 
Dataskyddsförordningen 
  
Oegentligheter 
• Penningtvätt och finansiering av terrorism  
• Mutor och bestickning 
 
Här går vi igenom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt förbud mot mutor 
och bestickning. Regelverk: Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Näringslivskoden 
om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet  
 

 
Datum:  3 oktober 2017, heldag från ca kl 09.00-ca 17.00 
Plats:  FF:s kansli, Regeringsgatan 67,4 tr, Stockholm 
Kostnad:  Medlemmar 7800 kr / icke medlemmar 9800 kr. Exkl moms. Lunch ingår.  

Bokning är bindande.  
 
Boka 3 eller fler deltagare? Då får du 50% rabatt från och med tredje  
deltagaren som bokas. Kontakta oss om detta är aktuellt. 
 

Anmälan:  via info@finansbolagen.se. Ange namn, titel, företag, faktureringsadress  
 

  
Kursen hålls i samarbete med Transcendent Group,  
konsulter inom ”governance, risk and compliance” 
Gästföreläsare Björn Hazelius och Anders Hedberg  
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