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Oavsett konjunktur är det viktigt att säkra betalningar och 
krediter. Det kräver såväl teoretiska som praktiska kunskaper 
samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Genom 
denna praktiska utbildning erhålls ett mycket väl fungerande 
koncept.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 ➜ Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?
 ➜ Olika former av bankgarantier
 ➜ Företagshypotek
 ➜ Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
 ➜ Utnyttja kvittningsrätten
 ➜ Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med 
säkerheter och betalningar

Boka direkt: 
www.credma.se/1513

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen 
– Diplomerad Credit Controller.

	Nästa	kursstart	är	den	20	mars	2019	i	Stockholm. Du kan boka 
dig på vår hemsida www.credma.se eller ringa 08-600 62 00.



Ingår i Företagsuniversitetet 
som ägs av Stiftelsen 
Kursverksamheten vid 
Stockholms Universitet.

Box 10074
121 27 Stockholm Globen
Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@credma.se, www.credma.se

PROGRAM FAKTA

 ➜ På vilka olika sätt kan man säkra betalningar och hur når man framgång?

 ➜ Vad måste du veta om förmånsrätt?

 ➜ Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?

 ➜ Olika former av bankgarantier

 ➜ Nya typer av säkerheter

 ➜ Företagshypotek

 ➜ Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder

 ➜ Ägarhypotek och överhypotek

 ➜ Panträtt i bostadsrätt

 ➜ Hur kan man begränsa risken genom äganderättsförbehåll?

 ➜ Utnyttja kvittningsrätten

 ➜ Juridiska problem i samband med obestånd

 ➜ Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och 
betalningar

 ➜ Realisera säkerheten

 ➜ Övningsuppgifter och praktikfall

Mål
Deltagarna ska efter genomgången 
utbildning känna till alla möjligheter att 
säkerställa betalningar samt förstå för- 
och nackdelar med olika säkerhetsar-
rangemang i olika kreditsituationer.

Deltagare
Kreditansvariga, ekonomiansvariga, 
reskontra- och kravhandläggare samt 
kundansvariga i bank och finansbolag.

Utbildningsledare
Advokat Joakim Wessman

Kreditsäkerhetshantering 
– nyckel till framgång

DATUM Ort Kursavgift

20-21 mars 2019 Stockholm 11 750

21-22 maj 2019 Stockholm 11 750

1-2 oktober 2019 Stockholm 11 750

2-3 december 2019 Stockholm 11 750

Stockholm: Kursen äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till 
specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel 
Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller 
skicka e-post till bokning@credma.se. 
För information och kursrådgivning ring 
08-600 62 00 och tala med Åsa Eklöf 
eller Milica Milic eller skicka e-post till 
kurs@credma.se.


