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Anmälan om ändring av uppgifterna antecknade i registret över 

kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån 

Anmälarens uppgifter 

Anmälarens firma Anmälarens FO-nummer 

A. Ändringen i den bedrivna verksamheten och mottagandet av kundmedel 

Registrerad som kreditgivare anmäler att den 

ämnar förmedla person-till-person-lån 

ämnar bevilja konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom 

Registrerad som förmedlare av person-till-person-lån anmäler att den ansöker om att 

bli registrerad som kreditgivare, som 

fortsätter att förmedla person-till-person-lån 

ämnar bevilja konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom 

Upptagen i registret ansöker om rätt att ta emot kundmedel (bilaga C ska bifogas 
ansökan). 

B. Ändring eller tillägg till verksamhetsställets besöksadress och andra 
kontaktuppgifter 

Verksamhetsställets adress (besöksadress) antecknad i registret 

Verksamhetsställets nya besöksadress utöver den tidigare anmälda adressen 

Postadress 

Telefonnummer E-postadress för myndighetskontakt 
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C. Ändring av firma/ bifirma 

Kreditgivarens eller förmedlarens av person-till-person-lån tidigare firma och/eller 

eventuella bifirmor som tagits ur bruk 

Kreditgivarens eller förmedlarens av person-till-person-lån nya firma och/eller bifirmor 

D. Ändring av person med kännedom om kreditverksamhet 

Arbets-/studieintyg som visar kännedom om kreditverksamhet (bilaga A) och 

eventuella uppgifter från utländska straffregister (bilaga B) ska bifogas anmälan. 

Namnet på nya person/ personer 
med kännedom om kreditverksamhet 

Ställning i organisationen Personbeteckning 

Namnet på person/personer med kännedom om kreditverksamhet som avgår 

E. Ansvarspersonsändringar 

Eventuella uppgifter från utländska straffregister ska bifogas anmälan (bilaga B) 

Namnet på nya ansvarspersoner Ställning i organisationen Personbeteckning 

Namn på personer som avgår från styrelsen/högsta ledningen 
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F. Andra ändringar/ytterligare information (t.ex. upphörande av 
verksamhet/begäran om att strykas från registret) 

Underskrift 

Ort och datum Underskrift av företrädaren för kreditgivaren eller 

förmedlaren av person-till-person-lån 

Namnförtydligande 

Puhelinnumero 

Bilagor till anmälan 

Bilaga A: Arbets- och/eller studieintyg som visar kännedom av kreditverksamhet 

Bilaga B: Straffregisteruppgifter från utlandet för personer som är/har varit bosatta 

utomlands 

Bilaga C: Redogörelse för hur kundmedel förvaras och hanteras så som lagen 

förutsätter. 

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. 

Ändringsanmälan är avgiftsbelagd om regionförvaltningsverket på grund av den blir 

tvungen att avgöra om förutsättningarna för registrering uppfylls eller kraven som ställts 

för mottagande av kundmedel uppfylls. 

Avgiftsförteckningen finns på regionförvaltningsverkets webbsidor 

www.avi.fi/sv/serviceprislista. 

https://www.avi.fi/yhteystiedot
https://avi.fi/sv/serviceprislista
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