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									FINANSSIVALVONTA • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

								Osoite 
							Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki 
						• Vaihde 
					010 831 51 
				• Finanssivalvonta.fi

			Adress 
			Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors • Växel 
		010 831 51 
	• Finansinspektionen.fi

Address 
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, FI-00101 Helsinki, Finland 
• Telephone 
+358 10 831 51 
• FIN-FSA.fi
Lomakkeen avaamisen jälkeen tulee tarvittaessa JavaScript-ominaisuudet hyväksyä keltaisen tilapalkin oikean reunan Options-painikkeesta.
Lomakkeessa viitataan lakiin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016).
Muut toimipaikat, joissa harjoitetaan luottojen välitystä - postiosoite
Muut toimipaikat, joissa harjoitetaan luottojen välitystä - käyntiosoite
Finanssivalvonta pitää rekisteriä ainoastaan suomalaisista luotonvälittäjistä. 
 
Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (852/2016) 6 §:n mukaan Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjäksi, jos ilmoituksen tekijän kotivaltio on Suomi ja, jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, jolla ei siihen sovellettavan lain mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa, se tosiasiassa pääasiallisesti toimii Suomessa.
 
Luotonantajan nimi
Luotonantajan y-tunnus
Liite: luotonantajan vahvistus voimassa- olevasta asiamiessopimuksesta. (Tiedostonimi).
Nimi
Henkilötunnus
Tehtävä
Fit&Proper -lomake. (Tiedostonimi).
Liite: Selvitys hakijalle määrätyistä julkisista varoituksista ja sellaisista kielloista, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko (9 § 1 momentin 10 kohta). (Tiedostonimi).
Nimi
Henkilötunnus
Tehtävä
Fit&Proper -lomake. (Tiedostonimi).
Liite: Selvitys henkilöstön (2 § 1 momentin 3 kohta) luottotoimintaa koskevasta asiantuntemuksesta, ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksen (1031/2016) 2 §:n vaatimukset. Selvityksen tulee sisältää asetuksen 2 §:n mukainen kuvaus henkilön ammatillisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta (ansioluettelo), sekä lyhyt kuvaus henkilön työtehtävästä. (Tiedostonimi).
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1125/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin  2014/17/EU täydentämisestä luotonvälittäjien ammatillisen vastuuvakuutuksen tai vastaavan vakuuden rahallista vähimmäismäärää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.
Liite: Selvitys lain 8 §:n mukaisesta vakuutuksesta tai muusta vakuudesta (vakuutuskirja ja vakuutusehdot; jos muu vakuus: tiedot vakuuden antajasta, määrästä ja muista ehdoista). (Tiedostonimi).
Liite: Selvitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) annetun lain noudattamisesta, liitteeksi sisäinen ohje asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta. (Tiedostonimi).
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alvrl:AsuntoluotonvalittajaRekisterointi xmlns:alvrl="http://www.finanssivalvonta.fi/Schemas/AlvrLuonnollinen">
   <LuonnollisenHenkilonTiedot>
      <Toiminimi/>
      <Aputoiminimet>
         <Aputoiminimi/>
      </Aputoiminimet>
      <PaaToimipaikanOsoite>
         <Postiosoite/>
         <Kayntiosoite/>
      </PaaToimipaikanOsoite>
      <MuutToimipaikat>
         <Postiosoite/>
         <Kayntiosoite/>
      </MuutToimipaikat>
      <HakijanKotivaltioOnSuomi>true</HakijanKotivaltioOnSuomi>
      <HakijaToimiiPaaasiallisestiSuomessa>true</HakijaToimiiPaaasiallisestiSuomessa>
      <KaupparekisteriOteLiite/>
      <KonkurssiJaYrityssaneerausRekisterioteLiite/>
      <Nimi/>
      <Kansalaisuus/>
      <Asuinpaikka/>
      <Henkilotunnus/>
      <Kayntiosoite/>
      <FaksiNumero/>
      <PuhelinNumero/>
      <Sahkopostiosoite/>
      <InternetOsoite/>
      <ToimiikoHakijaTosiasiallisestiSuomessa/>
      <MaistraatinHolhousasioidenRekisterioteLiite/>
      <KonkurssiJaYrityssaneerausSekaVelkajarjestelyRekisterioteLiite/>
      <LiiketoimintakieltorekisterioteLiite/>
      <YTunnus/>
   </LuonnollisenHenkilonTiedot>
   <AiottuToiminta>
      <Luotonvalitys>
         <KuvausHarjoitettavaksiAiotustaToiminnasta/>
         <HakijaToimiiLuotonantajanAsiamiehena>false</HakijaToimiiLuotonantajanAsiamiehena>
         <Luotonantaja>
            <Nimi/>
            <YTunnus/>
            <VahvistusAsiamiessopimuksestaLiite/>
         </Luotonantaja>
      </Luotonvalitys>
      <Neuvontapalvelut>
         <KuvausHarjoitettavaksiAiotustaToiminnasta/>
         <HakijaTarjoaaAsuntoluottojaKoskeviaNeuvontapalveluita>false</HakijaTarjoaaAsuntoluottojaKoskeviaNeuvontapalveluita>
      </Neuvontapalvelut>
   </AiottuToiminta>
   <Luotettavuusarviointi>
      <Henkilopiiri>
         <Nimi/>
         <HenkilonLuotettavuusilmoitusLiite/>
         <Tehtava>Hakija</Tehtava>
         <Henkilotunnus/>
      </Henkilopiiri>
      <Henkilopiiri>
         <Nimi/>
         <HenkilonLuotettavuusilmoitusLiite/>
         <Tehtava/>
         <Henkilotunnus/>
      </Henkilopiiri>
      <SelvitysHalkijalleMaaratyistaJulkisistaKielloistaJaVaroituksistaLiite/>
   </Luotettavuusarviointi>
   <Asiantuntemus>
      <Hakija>
         <ArvioitavatHenkilot>
            <Nimi/>
            <HenkilonLuotettavuusilmoitusLiite/>
            <Tehtava>Hakija</Tehtava>
            <Henkilotunnus/>
         </ArvioitavatHenkilot>
      </Hakija>
      <Henkilosto>
         <SelvitysHenkilostonAsiantuntemuksestaLiite/>
      </Henkilosto>
   </Asiantuntemus>
   <Vastuuvakuutus>
      <AntajanVirallinenNimi/>
      <VakuutusmaaraEuroa/>
      <MuunVakuudenLaatu/>
      <SelvitysLainmukaisestaVakuudestaLiite/>
   </Vastuuvakuutus>
   <AsiakkaanTuntemisjarjestelmat>
      <SisainenOhjeAsiakkaanTuntemisestaLiite/>
   </AsiakkaanTuntemisjarjestelmat>
   <Allekirjoitus>
      <Aika/>
      <Paikka/>
      <Nimi/>
      <Puhelinnumero/>
      <Sahkopostiosoite/>
   </Allekirjoitus>
</alvrl:AsuntoluotonvalittajaRekisterointi>
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