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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
Efter att blanketten öppnats godkänner du vid behov JavaScript-egenskaperna genom att klicka på Options-knappen till höger i det gula statusfältet.
I blanketten hänvisas till lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016).
Andra verksamhetsställen där kreditförmedling bedrivs - postadress
Andra verksamhetsställen där kreditförmedling bedrivs - besöksadress
Finansinspektionen för register endast över finländska kreditförmedlare.
 
Enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) ska Finansinspektionen registrera den som gör en registeranmälan som förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, om anmälarens hemstat är Finland och, om anmälaren är en juridisk person som enligt tillämplig lag inte har något säte, huvudsakligen är verksam i Finland och, om anmälaren är en juridisk person som har sitt säte i Finland, också har sitt huvudkontor i Finland.
 
Kreditgivarens namn
Kreditgivarens FO-nummer
Bilaga: kreditgivarens bekräftelse av ett gällande ombudsmannaavtal. (Filnamn).
Namn
Personbeteckning
Uppgift
Fit&Proper-blankett. (Filnamn).
Bilaga: Utredning över ovannämnda ägare. Utredning ska lämnas över indirekta innehav. Personernas fullständiga namn och personbeteckning ska uppges. (Filnamn).
Bilaga: Utredning över offentliga anmärkningar som getts den sökande och om sådana förbud som har förenats med vite (9 § 1 mom. 10 punkten). (Filnamn).
Namn
Personbeteckning
Uppgift
Fit&Proper-blankett. (Filnamn).
Bilaga: Utredning av den som har laglig rätt att agera för den jurdiska personens räkning över personalens (2 § 1 mom. 3 punkten) sakkunskap om kreditverksamhet, med beaktande av kraven i statsrådets förordning (1031/2016). Utredningen ska innehålla åtminstone en beskrivning enligt 2 § i förordningen av personens yrkesutbildning och arbetserfarenhet (meritförteckning), samt en kort beskrivning av personens arbetsuppgift i företaget. (Filnamn).
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1125/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU vad avser tekniska standarder för tillsyn i fråga om minimibelopp för kreditförmedlares yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti.
Bilaga: Utredning om försäkring eller någon annan säkerhet enligt 8 § (försäkringsbrev och försäkringsvillkor; om någon annan säkerhet: uppgifter om den som ställt säkerheten, belopp och andra villkor). (Filnamn).
Bilaga: Utredning om att lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) iakttas, som bilaga intern anvisning om kundkontroll och kundidentifiering. (Filnamn).
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