
UTBILDNINGSPROGRAM HT-17



September

20 Återförsäkringsseminariet
Aktuella teman och frågeställningar inom 
återförsäkringsområdet, och mötesplats 
för dig som arbetar med återförsäkring på 
olika sätt.

21

27
Skadeförsäkring, grundkurs 
(2 dagar, 27-28 september)
Kursen ger en översikt över skade- 
försäkringsområdet, främst produkt- 
kännedom. Lämplig för nyanställda och 
den som vill ha grundläggande kunskaper.

5
Försäkringsengelska 
(4 dagar: 5-6 oktober, 
8 november, 7 december)
Engelska som arbetsspråk i tal och skrift 
– termer, arbetsbeskrivningar, försäkrings-
villkor och praktisk affärskommunikation. 

12
Bilskadeseminariet
Dagsaktuella föredrag och mötesplats 
för dig som arbetar med motorfordons-
försäkring.

5

16
Försäkringsteknik, grundkurs 
(2 dagar: 16-17 oktober)
Lämplig för dig som inte är aktuarie men 
vill förstå aktuariens begreppsvärld.

17
IDD – vad gäller från 2018? 
(1 dag)
Genomgång av det nya regelverket 
och de åtgärder och anpassningar som 
försäkringsbolagen behöver göra.

3
Personuppgifter och dataskydd 
(1 dag)
Regelverk som styr hantering av person- 
uppgifter och åtgärder som krävs från 
försäkringsbolagen när den nya data- 
skyddsförordningen träder i kraft.

4
Pension, grundkurs 
(2 dagar: 4-5 oktober)
Kursen ger en översikt över pensions- 
området och de olika delarna i pensionen. 
Lämplig för nyanställda och den som vill 
ha grundläggande kunskaper.

18
Skriva tydliga villkor (1 dag)
Kursen ger verktyg för att skriva tydliga 
villkor som är begripliga för försäkrings- 
tagarna. Passar kommunikatörer, skade- 
reglerare, jurister och andra som har kund-
kontakt eller jobbar med villkorstexter.

19
Gruppförsäkringsseminariet
Dagsaktuella föredrag och mötesplats för 
dig som arbetar med gruppförsäkring.

Nätverk i livförsäkring och pension 
(4 halvdagar: 5 oktober, 30 novem-
ber, 15 februari, 19 april)
Unikt nätverk med kompetensutveckling 
inom nya regelverk. Stora möjligheter att 
påverka efter eget behov och intresse.

Personskadeseminariet
Dagsaktuella föredrag och mötesplats 
för dig som arbetar inom personskade- 
området.

Oktober

9
Förbättrad produktutveckling 
(2 dagar: 9-10 oktober)
Kursen hälper dig att bidra till bättre och 
mer lönsamma produkter utifrån bland 
annat projektledning, kreativitet, affärs- 
modellering och kundbehov.

Anmäl dig på forsakringsforeningen.se

Kurs (1-4 dagar) Seminarium (heldag)



9
Försäkringsprogrammet för 
specialister och ledare (4 dagar: 
9-10 november, 6 december, 
31 januari) 
Ger dig som är specialist eller ledare bred 
kunskap om försäkringsområdets olika 
delar och ett större kontaktnät i branschen.

8
Företagsförsäkringsseminariet
Var finns framtidens affärer? En heldag 
med nätverksmöjlgheter om aktuella 
utmaningar för branschen.

9
Juridikseminariet
En heldag där du får det senaste inom 
försäkringsjuridik, inspiration till ditt 
arbete och en chans att nätverka med 
branschkollegor.

14
Djurförsäkring (1 dag)
Mötesplats och fördjupning inom aktuella 
frågeställningar på djurförsäkringsområdet.

14
Digitaliseringsseminariet
Hur blir försäkringsbolagen vinnare 
i den digitala tidsåldern? En heldag 
om utmaningar och möjligheter med 
branschens digitalisering.

16
Kundrelationer idag och imorgon
Hur skapar vi goda kundrelationer utifrån 
nya riktlinjer och regelverk? Mötesplats 
med inspiration till byggandet av dagens 
(och morgondagens) kundrelationer.

16
Entreprenadförsäkring (1 dag)
Kursen tar upp aktuella avtal, villkor, 
ansvarsfrågor, lagar och praxis inom 
entreprenadförsäkring.

November

16
Compliance i försäkringsföretag 
(2 dagar: 16-17 november)
Tänkbara angreppsätt och praktiska 
utmaningar kring aktuella compliance-
frågor, bl.a. nya regelverk, regelefterlevnad 
och tillämpning av solvensregler. 

24
Tolkning och tillämpning av  
försäkringsvillkor (1 dag)
Metoder och principer för tolkning och 
tillämpning av villkor inom både skade- 
och personförsäkring, med fokus på villkor 
som visat sig kunna tolkas på olika sätt.

7
Ekonomi- och skatteseminariet
En mötesplats för dig som är aktuarie, 
controller eller ekonom i försäkrings- 
branschen, med utblickar mot regelverks-
förändringar och de utmaningar som dessa 
medför.

20
Försäkringsteknik, fördjupning 
(2 dagar: 20-21 november)
För dig som vill kunna förstå och tillämpa 
delar av aktuariens begreppsvärld.

23
Försäkringsbolagens outsourcing  
(2 dagar: 23-24 november)
Kursen går igenom nya regelverk kring 
outsourcing och Finansinspektionens 
praxis, och tar upp aktuella frågor som 
dataskydd och bedömning av molntjänster.

21
Tjänstepensionens framtid
Idag har vi världens bästa tjänstepension 
– kommer vi ha det i framtiden? Mötesplats 
för dig inom pensionsområdet med dags- 
aktuella föredrag om trender och de nya 
regelverk som gäller från 2018.

Anmäl dig på forsakringsforeningen.se

Kurs (1-4 dagar) Seminarium (heldag)



Frågor?
Vid frågor, synpunkter eller önskemål kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta SFF på 
utbildning@forsakringsforeningen.se eller någon av våra utbildningsansvariga:

Stefan Pärsson, VD

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 91

Anders Manell, projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 98

Åse Lyngstad, projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97

SFF finns också på sociala medier! 
Följ oss på Linkedin och Facebook 
för senaste nytt i ditt flöde.

Anmälan
Anmälan sker via SFF:s hemsida, forsakringsforeningen.se. Där finns också priser, kursprogram och 
praktisk information kring utbildningarna. Observera att datum för enskilda aktiviteter kan komma att 
ändras – på webben ser du alltid aktuell information.

Om SFF
Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en ideell förening som stödjer och bidrar till försäkrings- 
branschens utveckling. Det gör vi bland annat genom att erbjuda yrkesspecifik och generell kompetens- 
utveckling för branschens anställda samt mötesplatser och forum för nätverkande.

Läs mer om SFF och vårt arbete på forsakringsforeningen.se.


