Ansökan om tillstånd för viss verksamhet med konsumentkrediter

Företag
Organisationsnummer

Finansinspektionen

Namn/sökandens firma

Adress
Postnummer

Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Tfn
Ort

Kontaktuppgifter (om FI vid handläggning av ärendet ska kontakta någon annan än under Företag)
Namn

Titel

Adress
Postnummer

Ort

E-post

Tfn

Fax

Tillståndspliktig verksamhet
Ska ni lämna krediter till konsumenter?
Ja

Nej

Ska ni förmedla krediter till konsumenter?
Ja
Nej
6B

Finansiering av verksamhet

Ansökan enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Upplysningar

Underskrift av behörig firmatecknare
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Checklista
Dokument som ska bifogas ansökan om tillstånd
Verksamhetsplan, enligt 2 kap. 8 § FFFS 2014:8
Förteckning över direkta eller indirekta kvalificerade ägare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 2 kap. 3 § FFFS 2014:8 (se FFFS 2009:3).
Eventuell förteckning över företag som ingår i samma grupp som företaget tillhör enligt
2 kap. 3 § FFFS 2014:8
Förteckning över styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, verkställande direktör, samt eventuell ställföreträdare för verkställande direktör inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 2 kap. 4 § FFFS 2014:8 (se FFFS 2009:3)
Bolagsordning eller stadgar för godkännande enligt 2 kap. 7 § FFFS 2014:8
Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m., enligt 2 kap. 6 § FFFS
2014:8
Redogörelse för uppdragsavtal över funktioner av väsentlig betydelse, enligt 14 § LVK
Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt 2 kap.
15 § FFFS 2014:8 (se FFFS 2017:11)
Interna regler för kreditgivning enligt 2 kap. 16 § FFFS 2014:8

Bilaga nr

Anvisningar
Företaget bör använda denna blankett för att
ansöka om tillstånd för att få driva verksamhet med konsumentkrediter. Till ansökan ska
bifogas handlingar i separata dokument,
dessa bör anges numrerade under fältet
Checklista.
Samtliga uppgifter i ansökan går att fylla i
direkt på skärmen, men blanketten måste sedan skrivas ut och undertecknas av behörig
firmatecknare samt skickas per post till Finansinspektionen.
Företag
Fyll i samtliga fält och uppgifter.
Kontaktuppgifter
Om Finansinspektionen ska kontakta någon
annan än den som anges under företag i ansökan kan dennes kontakttuppgifter lämnas
här.
Tillståndspliktig verksamhet
Här kan företaget ange om det avser att
lämna och/eller förmedla krediter till konsumenter.
Finansiering av verksamhet
Här kan företaget ange om hur det avser att
finansiera sin verksamhet.
Om utrymmet inte räcker till går det att
komplettera med en bilaga.
Upplysningar
Här kan företaget lämna kompletterande
upplysningar som kan vara av vikt för Finansinspektionen att känna till vid handläggningen av tillståndet.
Om utrymmet inte räcker till går det att
komplettera med en bilaga.

Underskrift av behörig firmatecknare
Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Uppgiften kontrolleras mot Bolagsverket.
Checklista
Ange i checklistan vilket nummer som bifogad bilaga har.

