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Kursutvärderingar med snittbetyg 4.9 av 5.0.
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Varmt välkommen till UCs utbildningar! 

UCs kurser ger dig en kompetenshöjning för framtiden. Våra kursdeltagare ger 
oss höga omdömen, hela 4,9 av 5,0 i betyg. Det är vi stolta över! 

I vår nya utbildningskatalog hittar du utbildningar riktade till dig som arbetar 
med företags och privatpersoners krediter. Vi håller klassrumsutbildningar inom 
kreditgivning, bedrägeri och penningtvätt och vi håller även skräddarsydda 
utbildningar på plats hos ditt företag. Perfekt för att få en samsyn mellan 
kollegor inom olika ämnen! 

UC har lång och gedigen erfarenhet av utbildning. Vi bygger våra kurser 
på UCs samlade kompetens under 40 år och sätter in kunskaperna i ett 
sammanhang. Just nu arbetar vi intensivt med att bredda och fördjupa vårt 
utbildningserbjudande. Håll utkik efter våra digitala utbildningar vi lanserar 
under 2018.

 

Varmt välkommen!

Richard Damberg 
Utbildningsansvarig och kreditexpert, UC

Richard brinner för utbildning och har hållit kurser till och från i tjugofem år. Innan Richard började 
på UC arbetade han som företagsrådgivare på SEB i många år och har hjälpt allt från den lilla 
nystartade firman till större koncerner. 

UC Business School utbildningar  
med kvalitetsgaranti
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 3 500 kronor

Bedrägeriutbildning
Lär dig mer om bedrägerier

I denna utbildning lär du dig om bedrägerier mot 
privatpersoner och företag, om bedragaren och dennes 
koppling till grov och organiserad brottslighet. Under 
kursen går vi igenom och beskriver brottstrender och 
hur du bör tänka och agera för att skydda dig och dina 

kunder mot den här typen av brottslighet. Vi går även 
igenom verkliga exempel på brott och brottsupplägg. 

Målgrupp: 
Kreditchefer, kredithandläggare, controllers, reskontrapersonal, 
kundservicepersonal, säljare och kundansvariga inom bank- och fi nansbranschen.

Mål efter genomförd utbildning: 
Efter genomförd utbildning kommer du att ha kännedom om vad bedrägerier 
egentligen är, hur olika bedrägeriupplägg kan se ut, vilka riskerna är för att drabbas 
och för att dras in i kriminella brottsupplägg. Hur kan du agera för att skydda dig själv 
och företaget?  Du kommer efter utbildningen även att kunna förstå och upptäcka 
de vanligaste bedrägerierna samt veta hur du ska bete dig om du skulle drabbas.

Du lär dig:
 → Vad kännetecknar bedrägerier? 

 → Varför ökar den typen av brottslighet snabbt?

 → Förstå hur de kriminella tänker och agerar

 → Lär dig se varningssignalerna i tid

 → Så undviker du kreditförluster

 → Uppskatta egen sårbarhet och risker både privat och i din yrkesroll

 → Vad som är viktigt att tänka på för att förhindra att drabbas av bedrägeribrott

 → Att hantera ett misstänkt ärende eller ett redan inträff at brott för att minimera 
företagets förluster 

Datum Tid Plats
25 januari 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

15 februari 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

15 mars 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

12 april 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

17 maj 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

H
A
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För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 4 200 kronor

Så jobbar du med företags-
krediter
Kreditbedömning av svenska företag

Att ge en snabb och korrekt kreditbedömning innebär 
att du kan ge fler krediter på kortare tid samt ägna 
mer tid åt kunderna. I den här utbildningen lär du 
dig snabbt, effektivt och modernt kreditarbete med 
kreditupplysningen som verktyg. Kursen är inriktad på 
kreditbedömning av svenska företag med tonvikt på 
aktiebolag. 

Målgrupp: 
Kredithandläggare, kundansvariga inom bank- och finansbranschen samt 
reskontrapersonal. 

Mål efter genomförd utbildning: 
Efter genomförd kurs kommer du snabbt kunna bilda dig en uppfattning om ett 
företags kreditvärdighet genom att läsa kreditupplysningen och förstå vad som 
påverkar kreditvärdigheten. Du kommer förstå hur enskilda riskfaktorer bedöms i en 
helhet och kommer kunna fatta snabbare kreditbeslut på säker grund. Du får verktyg 
för att kommunicera med medarbetare och kund kring risk.

Du lär dig:
 → Effektivare kreditprocess

 → Riskprognos – att se in i framtiden

 → Resultat- och balansräkning, nyckeltal

 → Betalningsanmärkningar – hur allvarliga är de? 

 → Företagets styrelse – hur påverkar den risken? 

 → Nystartade företag – hur funkar det?

 → Läsa och hitta i UCs kreditupplysningar om företag

 → Tolka positiva/negativa signaler och undvika fallgropar

 → Kreditupplysningsfrågor

 → Hur du fortlöpande kan bevaka och följa upp dina kunder, leverantörer och andra 
affärspartners

Datum Tid Plats
13 februari 09.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

20 mars 09.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

19 april 09.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

24 maj 09.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

H
EL
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A

G
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R

S

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Penningtvätt och regelefterlevnad
Myndigheternas ständigt ökande krav på åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism har gjort att 
detta område har fått en mycket hög prioritet. Detta 
är en baskurs där vi går igenom det grundläggande 
penningtvättsregelverket tillsammans med de 
förändringar inom lagar och förordningar som idag 

påverkar många verksamheter. Denna utbildning kommer 
underlätta arbetet med regelefterlevnad och vi går även 

igenom UCs nya tjänst UC KYC. Utbildningen riktar sig till 
dig som vill säkerställa att du har de kunskaper och verktyg 

som krävs för att på ett framgångsrikt sätt vidta de åtgärder mot 
penningtvätt som din verksamhet behöver.

Målgrupp: 
Kundansvariga, handläggare, ansvariga inom compliance samt jurister hos 
aktörer som är skyldiga att efterleva ”Lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
terroristfinansiering”.

Mål efter genomförd utbildning: 
Efter kursen kommer du att ha fått en förståelse för vad som krävs för att leva upp till 
lagens krav. Du kommer också att veta vilka nya propositioner, lagar och föreskrifter 
som är aktuella.

Du lär dig:
 → Bakgrund och syfte med regelverket

 → Uppdateringar och förändringarna i det nya penningtvättsregelverket 

 → Vad som krävs för efterlevnad i penningtvättsarbetet – Penningtvättsprocessen

 → Riskbaserat förhållningssätt och riskbedömningar

 → Granskning och rapportering 

 → Intern organisation och kontroll

H
A

LV
D
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G

S
KU

R
S

Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 3 900 kronor

Datum Tid Plats
22 februari 13.00-16.30 Stockholm, Årstaängsvägen 21 B

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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För anmälan och mer information besök vår hemsida www.uc.se/kompetensutveckla

Kreditkurser i samarbete
med Credma

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Kreditsäkerhetshantering
För dig som önskar säkrare betalningar och krediter

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

koncept.

 

Målgrupp: 
Kreditansvariga, ekonomiansvariga, reskontra- och kravhandläggare samt 
kundansvariga i bank- och finansbranschen.

Mål efter genomförd utbildning: 
Du kommer efter utbildningen känna till alla möjligheter med att säkerställa 
betalningar samt förstå för- och nackdelar med olika säkerhetsarrangemang i olika 
kreditsituationer. 

Du lär dig:
 → På vilket sätt man kan säkra betalningar och hur man når framgång 

 → Vad måste du veta om förmånsrätt? 

 → Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig? 

 → Olika former av bankgarantier

 → Realisera säkerheter

 → Företagshypotek

 → Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder

 → Ägarhypotek och överhypotek

 → Panträtt i bostadsrätt

 → Hur kan man begränsa risken genom äganderättsförbehåll

 → Utnyttjar du kvittningsrätten? 

 → Juridiska problem i samband med obestånd

 → Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

 → Övningsuppgifter och praktikfall

C
R

ED
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 11 750 kronor

Datum Tid Plats
22 - 23 mars Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 11 750 kronor

Räkenskaps- och företagsanalys
För dig som vill kunna se in i både siffror och framtid

Fortsättningskurs för dig som känner att du vill komma 
vidare i konsten att analysera och tolka årsredovisningar 
samt använda professionell framåtriktad 
kassaflödesanalys i samband med kredit- och 
företagsbedömning. 

Målgrupp: 
Kredithandläggare, kreditchefer, kundansvariga inom bank- och 
finansbranschen.

Mål efter genomförd utbildning: 
Du kommer efter utbildningen självständigt kunna genomföra en analys av 
ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Förkunskaper: 
Kursen ”Att läsa och förstå bokslut” eller motsvarande kunskaper. 

Du lär dig:
 → Nyckeltal som ger dig helheten snabbt

 → Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten

 → Balansräkning – finn friserade tillgångar och skulder

 → Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad

 → Så kan du beräkna och simulera kassaflödet

 → Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna

 → Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv?

 → Text- och notanalys som helt kan ändra din bild

 → Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser

 → Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt

 → Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och 
fodringar

 → Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

 → Analys och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser

 → Övningsexempel och praktikfall

Datum Tid Plats
15 - 16 mars Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

30 - 31 maj Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

C
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G

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Konsten att få betalt
För dig som gillar snabbare pengar och nöjdare 
kunder

I denna utbildning får du kunskaper och praktiska 
färdigheter i hur du bygger upp en effektiv kravhantering 
för såväl de inhemska kundfordringarna som för exporten. 

Du får också värdefulla tips om hur du kan minska 
kostnaderna till ert inkassobolag och samtidigt höja 
lyckandegraden.

Målgrupp: 
Ekonomiansvariga, kundansvariga, controllers, reskontrapersonal samt 
kravhandläggare. 

Mål efter genomförd utbildning: 
Deltagarna ska efter utbildning ha fått optimal kunskap i konsten att få betalt i rätt 
tid och få lönsamhet i sena betalningar samt insikter i vad man bör tänka på vid 
exportförsäljning.

Du lär dig:
 → Trender och nyheter inom krav- och inkassoområdet

 → Att utforma en kravstrategi

 → När och hur uppstår ett avtal? 

 → Vikten av att veta med vem man gör affärer

 → Vad bör man tänka på vid kreditförsörjning till utlandet? 

 → Effektiv fakturering, påminnelsehantering och dröjsmålsränta

 → Välj rätt indrivningsmetod baserat på kund och marknad

 → Summarisk process och ordinär process

 → Executiva (utmätnings) åtgärder

 → Skuldsanering och företagsrekonstruktion – vad måste du veta? 

 → Olika metoder vid exportkrediter för att undvika onödiga kreditförluster

 → Så här mycket kan du spara på att sköta inkassot ”in house”

 → Så kan du minska kostnaderna till ert inkassobolag och höja lyckandegraden

 → Övningsuppgifter och praktikfall

C
R

ED
M

A
U

TB
IL

D
N

IN
G

Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 11 750 kronor

Datum Tid Plats
14 - 15 mars Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

16 - 17 maj Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Konkurs och obeståndshantering
För dig som vill rädda mer och förlora mindre

När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag 
är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande 
kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara 
avgörande för att vara undvika stora och kanske onödiga 
kreditförluster.  

Målgrupp: 
Kreditansvariga, kredithandläggare, controllers, 
ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank- och finansbolag. 

Mål efter genomförd utbildning: 
Du kommer efter utbildningen att ha förbättrat ditt företags/din banks möjligheter 
att erhålla betalning för hela eller delar av fodringarna i samband med att en 
kund hamnar i ekonomisk kris, likvideras, rekonstrueras eller försätts i konkurs. Här 
ges även en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor 
betalningsansvariga genom så kallat ansvarsgenombrott.

Du lär dig:
 → Nyheter och vad som är på gång inom obeståndsområdet

 → Åtgärder vid befarat obestånd

 → Förmånsrättens betydelse

 → Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet

 → Konkursförfarandet – det praktiska förloppet

 → Hur och när bör du agera vid konkurs? 

 → Riskerna vid återvinning

 → Kvittningsmöjligheterna

 → Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet – vad kan du göra? 

 → Så kan du få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga för bolagets 
förpliktelser

 → Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare

 → Praktikfall, bland annat genomgång av lärorika, autentiska konkurser och 
rekonstruktioner

C
R
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 11 750 kronor

Datum Tid Plats
14 - 15 mars Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

30 - 31 maj Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Bokslutsanalys i enskild firma
För dig som vill göra det komplicerade lite enklare

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma 
är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja 
på det privata och själva näringsverksamheten. Vilka 
konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas 
den latenta skatteskulden? Dessutom har vi en lag som 

innebär utvidgad skuldsanering för enskilda firmor, vilket i 
sin tur innebär nya krav vid kreditbedömningen.

Målgrupp: 
Kredithandläggare, säljare och kundansvariga i bank. 

Mål efter genomförd utbildning: 
Du kommer efter utbildningen kunna läsa, analysera och förstå innehållet i årsbokslut 
samt deklaration och därmed kunna bedöma den enskilde näringsidkarens 
överlevnadsförmåga. 

Du lär dig:
 → Vad är skillnaden mellan bokslut i enskild firma och aktiebolag? 

 → Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning

 → Skattenyheter vid enskild näringsverksamhet

 → Lättare att få skuldsanering

 → Hur skilja på det privata och näringsverksamheten? 

 → Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser kan det få? 

 → Hur beräknas den latenta skatteskulden? 

 → Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverksamhet? 

 → Hur sammanställs den totala årsinkomsten för enskild näringsidkare i 
deklarationen? 

 → Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringslivsverksamhet 

 → Hur vet man om en enskild firma har betalt sina skatter, avgifter eller har restskatt? 

 → Vi analyserar resultaträkning, balansräkning samt deklarationer för enskild 
näringsverksamhet

 → Hur beräknas det beskattade egna kapitalet? 

 → Praktikfall med beräkning och analys av enskild näringsverksamhet

C
R
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Utbildningstillfällen våren 2018

Pris: 11 750 kronor

Datum Tid Plats
16 - 17 april Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00 Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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För anmälan och mer information besök vår hemsida www.uc.se/kompetensutveckla

Produktutbildningar

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla

Enklare tillträden med Tambur
Administrera bostadsaffärer effektivare

Tambur är en portal som förenklar och effektiviserar 
administrationen för både mäklare och bankhandläggare 
i samband med bostadsköp. Vi erbjuder olika 
utbildningsalternativ beroende på dina förkunskaper inom 
Tambur. Vi har kostnadsfria instruktionsfilmer tillgängliga 

via uc.se. För dig som är först ut på din avdelning med 
att använda Tambur rekommenderar vi att du går en 

utbildning på plats hos oss, hos er eller via uc.se. Vi erbjuder 
instruktionsfilmer, klassrumsutbildningar, webbinarium och 

skräddarsydda kurser för denna tjänst.

Målgrupp: 
Mäklare, mäklarassistenter och bankhandläggare.

Mål efter genomförd utbildning: 
Efter kursen kommer du enklare kunna använda och administrera bostadsköp och 
bostadsförsäljningar via portalen Tambur.

Du lär dig:
 → Bakgrunden och fördelarna med portalen

 → Hur du kan göra alla steg i tillträdesprocessen digitalt genom Tambur

 → Hur du skapar och lägger upp ett ärende

 → Hur du avslutar och stänger ett ärende

 → Hur du ladda upp filer och gör kalenderbokningar

P
R

O
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G

Är du intresserad av en utbildning i Tambur? 
Kontakta oss med en intresseanmälan till utbildning@uc.se
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För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla

Kredituppföljning med UC Spektra
Lär dig mer om Kredituppföljning

I denna utbildning lär du dig om alla möjligheter med 
hantering av bevakningsinformation. Vi visar hur du får 
information på samtliga bevakade affärspartners, både 
i Sverige och i Norden. Under kursen går vi igenom vad du 
får med i Spektra, hur du använder tjänsten, händelser 
och innehåll i rapporterna. Vi beskriver hur du hanterar 
portföljer, urval, inställningar och statistik och hur du bör 
tänka kring olika kundstockar. Vi går också igenom hantering 
och uppdatering av er kredituppföljningsstock. 

Målgrupp: 
Kreditchefer, kredithandläggare, controllers, reskontrapersonal, kundservicepersonal, 
säljare och kundansvariga.

Mål efter genomförd utbildning: 
Efter genomförd utbildning kommer du att ha kännedom om hur tjänsten fungerar. Du 
lär dig hur du kan ha en effektiv riskövervakning och uppföljning av era kreditbeslut. 

Du lär dig:
 → Hur du uppdaterar din bevakningsstock

 → Vilken information du får med i tjänsten

 → Tips och tricks

 → Hur du använder fälten i UC Spektra

 → Hur du hanterar din lista, sök/sorteringsfunktioner, flika och exporter

 → Olika typer av händelser

 → Vilken detaljerad information som finns per företag

 → Hur du enkelt kan gruppera dina kunder i olika portföljer och göra urval

 → Statistik och grafer 

För anmälan och mer information besök www.uc.se/kompetensutveckla
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Är du intresserad av en utbildning i Kredituppföljning  
med UC Spektra?
Kontakta oss med en intresseanmälan till kredituppfoljning@uc.se
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För anmälan och mer information besök vår hemsida www.uc.se/kompetensutveckla

Skräddarsydda
utbildningar
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För anmälan och mer information besök vår hemsida www.uc.se/kompetensutveckla

Skräddarsydda
utbildningar

Skräddarsydda utbildningar
Anpassat efter era behov

Vill du ha en utbildning eller workshop på din avdelning? Samla dina kollegor 
och bli mer effektiv i ert kreditarbete! Med en skräddarsydd utbildning anpassar 
vi innehållet efter ditt företags behov och använder exempel från er verksamhet. 
Vi använder oss av UCs kreditupplysningar för att diskutera risker hos olika 
företag och/eller privatpersoner och värderingen av dessa risker. Diskussioner 
kring olika verkliga exempel gör att inlärningen blir relevant och rolig för dina 
medarbetare och kollegor. Kontakta oss så berättar vi mer!

Richard Damberg 
Utbildningsansvarig och kreditexpert, UC

E-post: richard.damberg@uc.se 
Telefon: 073-914 84 77



UC-dagen
Sthlm/Gbg/Malmö

I år gästas UC-dagarna av ingen mindre än Fredrik Reinfeldt. Tillsammans 
med andra spännande talare, god mat och underhållning får du tillfälle att 
inspireras, nätverka och höra det senaste inom bank och fi nans!

Läs mer och boka på uc.se

Fredrik
Reinfeldt

Göteborg
15 maj 

Malmö
16 maj 

Stockholm
7 november 
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UC AB, 117 88 Stockholm, besök: Årstaängsvägen 21B, 4 vån
telefon 08-670 90 00, www.uc.se

Ve
r. 

20
18

 -
  J

a
nu

a
ri


