
KURSINBJUDAN

Bli vidareinformatör i projektet Tryggare ekonomi på äldre dar
Nya digitala verktyg inom privatekonomi kräver ständigt ny kunskap. Digitaliseringen medför ett livslångt lärande, 
för alla konsumenter. Därför arrangerar Finansinspektionen inom nätverket Gilla din ekonomi, en ny tvådagarskurs 
som ska stärka seniorers kunskaper i privatekonomi. Kursen genomförs tillsammans med andra seniorförbund i 
Stockholm 29-30 januari, 2020. 

Datum & tid 
29-30 januari 2020. Kursen startar kl 11:00 dag 1 och slutar kl 15:40 dag 2.

Plats  
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Tunnelbana till Rådmansgatan. 

Syfte och mål med kursen  
Att stärka seniorers kunskap i privatekonomi. Målet är att deltagarna efter kursen kan sprida kunskaperna vidare till andra 
seniorer genom till exempel studiecirklar och informationsträffar. 

Kursinnehåll
• Pension - val och påverkan efter pension, bostadstillägg och garantipension
• Skatt - skattereduktion och seniorekonomi
• Digitalisering - internetbank och digitala tjänster för privatekonomin
• Bank och finans - vägledning, sparande och bedrägerier
• Skuld - utgifter och skuldfällan
• Konsumenträttigheter - garanti, reklamation, ångerrätt mm. Samt budget
• Försäkringar - nödvändiga försäkringar, över- respektive underförsäkrad, rättigheter etc.
• Familjens juridik - juridik i vardagen, arvsrätt, bodelning, sambo, gift etc.

Vill du bli vidareinformatör?
Kursen Tryggare ekonomi på äldre dar vänder sig till dig som vill bli vidareinformatör i organisationen. Du får en utbildning med 
expertmedverkande från myndigheter och företag. Efter kursavslut får de medverkande ett material från Finansinspektionen 
att användas för informationsspridning samt diplom. 

Vem är du?
• Har intresse för att lära dig mer om privatekonomi, konsumenträtt och vardagsjuridik
• Tycker det är roligt och viktigt att informera andra i privatekonomi
• Kan hantera dator/smartphone

Kostnad och resa 
Förbundet har 14 platser på kursen och står för resa och kurskostnad. Om du behöver övernattning på hotell sponsrar för-
bundet med 1 200 kr/natt. Du bokar resa och boende själv, som återbetalas mot reseräkning med bifogade kvitton.

Anmälan
Sista dag för anmälan: 18 december 2019. Anmälan görs till marie.olofsson@spfseniorerna.se  
telefon: 08-692 32 65. Meddela eventuella allergier vid anmälan. 

Program medföljer inbjudan.  
Varmt välkommen med din anmälan!


