Anmälningsblankett
Jag anmäler mig härmed till följande kurs/kurser. Ange kursdatum.

Kursens benämning

Datum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
Räntemarknaden & placeringar i praktiken
Räntebärande placeringar & riskhantering
Räntebärande derivatinstrument & aktiv skuldförvaltning
Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Annan kurs (ange kursnamn samt kursdatum)

Dina uppgifter
Namn:
Funktion/ Avdelning:
E-postadress:
Telefon:
Företag:
Postadress:
Postnummer/Ort:
Jag önskar erhålla faktura till annan adress än ovan angivna:

Undersökning
Vi uppskattar om du besvarar följande fråga genom att kryssa för ett alternativ: Var/hur hittade du kursen?
Via www.finansiellutbildning.se
Via annan webbsida. Om ja, vilken? 								
Direkt utskick från HRA Finansiell Utbildning
Via kollega (via ditt företag)
På annat sätt.
Skriv gärna en kommentar om du väljer detta alternativ.
												
												

Anmälan är bindande
Våra anmälningsvillkor accepteras vid anmälningen (se baksidan).
Anmälningsblanketten printas ut och skickas till:

Skriv ut formulär

HRA Finansiell Utbildning AB
Babordsgatan 11
120 64 Stockholm
Föredrar du e-post kan den givetvis scannas in och mailas till: hra@finansiellutbildning.se
HRA Finansiell Utbildning AB • 08-702 99 79 • hra@finansiellutbildning.se
Utbildningsansvarig: Heléne Rasmussen-Anderberg • 070-832 79 79

Anmälningsvillkor
Anmälan och betalning
Anmälan är bindande.
Vi bekräftar mottagen anmälan inom tre arbetsdagar.
Antal deltagare är begränsat till 10 personer per utbildningstillfälle och anmälningarna accepteras
i turordning. Är kursen/föreläsningen fullbokad ges förtur vid nästkommande tillfälle.
Aktuell kursavgift famgår på hemsidan: www.finansiellutbildning.se. Är du osäker, kontakta oss.
Betalning skall vara HRA Finansiell Utbildning AB tillhanda på angiven förfallodag enligt fakturan.
Glöm inte ange i anmälningsformuläret om det skall framgå något referensnummer eller annan referens
på fakturan.

Avbokning endagskurs
Om du får förhinder är du välkommen att sända en kollega i ditt ställe.
Är det inte möjligt skall återbud meddelas skriftligen eller via e-post.
Du kan avboka din plats utan avgift om du gör det senast 4 veckor före kursstart.
Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 veckor eller inom spannet 2 - 1 vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.
Vid senare avbokning debiteras 100% (1 vecka eller inom spannet 0 - 1 vecka före kursstart).
Observera att vi endast debiterar kursavgift om platsen inte kan upptas med annan kursdeltagare.

Avbokning tvådagarskurs (logi och helpension ingår i avgiften)
Om du får förhinder är du välkommen att sända en kollega i ditt ställe. Är det inte möjligt skall återbud
meddelas skriftligen eller via e-post. Fram till fem veckor före utbildningstillfälle kan avbokning ske
utan debitering.
Vid avbokning 5 - 4 veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid avbokning 4 veckor eller inom spannet 4 - 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 veckor eller inom spannet 2 - 1 vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.
Vid senare avbokning debiteras 100% (1 vecka eller inom spannet 0 - 1 vecka före kursstart).
Observera att vi endast debiterar kursavgift om platsen inte kan upptas med annan kursdeltagare.

Inställda utbildningstillfällen
Vid oförutsedda händelser som står utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att ändra i programmet
samt ställa in kurser. Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser.

