Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-tillperson-lån
Ansöker om att registreras som
Kreditgivare, som
beviljar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
förmedlar person-till-person-lån

Förmedlare av person-till-person-lån
1. Uppgifter om den som gör registeranmälan
1.1. Juridisk persons (t.ex. företag) fullständiga firma eller fullständigt namn på person som
utövar näringsverksamhet och eventuell firma
1.2. FO-nummer

1.3. Enskild näringsidkares personbeteckning eller om
sådan saknas födelsedatum

1.4. Eventuella bifirmor som används i kreditgivningsverksamheten (använd en separat
bilaga om det behövs)

1.5. Besöksadress för huvudverksamhetsstället där verksamheten bedrivs (gatuadress)

1.6. Besöksadress till varje filial där verksamheten utövas (använd en separat bilaga om
det behövs)

1.7. Postadress om annan än besöksadressen

1.8. Telefonnummer

1.9. Internethemsidans adress

1.10. E-postadress för myndighetskontakt
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2. Ansvarspersoner
2.1. Ställning, namn, personbeteckning eller om sådan saknas födelsedatum för en juridisk
persons verkställande direktör, ställföreträdande verkställande direktör, medlemmar och
suppleanter i styrelsen och förvaltningsrådet, ansvarig bolagsman eller annan person i
ställning som är jämförbar med dessa (separat bilaga kan användas).
Bifoga vid behov bilaga B till anmälan (punkt 6 i blanketten).
Namn

Personbeteckning/
födelsedatum

Ställning

2.2. Namn, grunderna för ställningen, personbeteckning, eller om sådan saknas
födelsedatum, för personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i
ett aktiebolag eller antalet röster som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller
bestämmanderätt i annan sammanslutning (använd en separat bilaga om det behövs).
Bifoga vid behov bilaga B till anmälan (punkt 6 i blanketten).
Namn
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Ställning
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3. Kännedom om kreditverksamhet
3.1. Namn på de personer som ingår i den högsta ledningen och som har den nödvändiga
kännedomen om kreditverksamhet.
Bifoga alltid bilaga A och vid behov bilaga B (punkt 6 i blanketten).
Namn

Personbeteckning/
födelsedatum

Ställning

4. Hanteringen av kundmedel
4.1. I verksamheten
är avsikten att ta emot kundmedel – Bifoga alltid bilaga C till anmälan (punkt 6 i
blanketten).
är avsikten inte att ta emot kundmedel

5. Underskrift
Ort och datum

Underskrift (enskild näringsidkare eller företrädare för
juridisk person)

Namnförtydligande
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6. Bilagor till anmälan
A: Utredning över de personers kännedom om kreditverksamhet vars namn är uppräknade
i blanketten i punkt 3. Kännedom om kreditverksamhet. Till exempel kopior på
examens- och arbetsintyg, intyg över deltagande i utbildningsprogram eller
yrkesinriktade kurser ska bifogas anmälan.
B: Straffregisteruppgifter för personer som är eller har varit bosatta utomlands
Regionförvaltningsverket utreder på tjänstens vägnar de i blanketten antecknade
(punkterna 2–3) i Finland bosatta personernas tillförlitlighet genom att samla in
registeruppgifterna om dem från näringsförbuds-, straff- och bötesregistret. Om målet
för en tillförlitlighetsbedömning (punkterna 2–3 i blanketten) är en person som har sin
hemort utomlands eller en finsk medborgare vars hemort under de senaste 10 åren varit
annanstans än ett EU-land eller de nordiska länderna ska den som gör anmälan lämna
in straffregisteruppgifterna från registermyndigheten i hemorten utomlands till
regionförvaltningsverket. Om uppgifterna inte är lämnade på svenska eller engelska
krävs en auktoriserad finsk översättning av straffregisteruppgifterna.
Straffregisteruppgifterna får vara högst 3 månader gamla.
C: Utredning om hur kundmedel förvaras och hanteras så som lagen förutsätter.
I ifyllnadsanvisningen till blanketten finns ytterligare information om
innehållskravet för utredningarna.

9. Avgift för registreringsbeslutet
Registreringsbeslutet är avgiftsbelagt. Därtill tas en årlig tillsynsavgift ut av den som är
upptagen i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Den
faktureras enligt kalenderår senast 30.6 av kreditgivare och förmedlare av person-tillperson-lån som är upptagen i registret över kreditgivare och förmedlare av person-tillperson-lån 1.6.
Avgiftsförteckningen finns på regionförvaltningsverkets webbsidor
www.avi.fi/sv/serviceprislista.

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken (www.avi.fi)
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
PB 1, 13035 AVI
registratur.sodra@rfv.fi
Ärendet behandlas på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Om det sker ändringar i de anmälda uppgifterna eller verksamheten upphör ska det utan
dröjsmål anmälas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
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