
ANSØGNINGSSKEMA 

Ansøgning om tilladelse til at yde finansiel rådgivning, jf. § 3 i lov om 

finansielle rådgivere 

A Virksomhed: 

Navn: 

CVR-nr.: 

Adresse: 

Postnr.:   By: 

Telefon:   E-mail: 

Stiftelsesdato: 

Virksomhedstype: 

A/S1)   Aps2) I/S3)

P/S4) – Partnerselskab  Kommanditselskab5) Enkeltmand 

Virksomheder (1-5) under stiftelse skal også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. 

B    Bestyrelse eller tilsynsråd og direktion: 

Direktion (herunder indehaver af enkeltmandsvirksomhed) 

Navn:  

Bestyrelse/tilsynsråd: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Ansvarlige deltagere (i I/S og P/S) 

Navn: 

Navn:  

For hvert medlem af ledelsen udfyldes Oplysningsskema om fit & proper. 

Oplysningsskema kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside:   LINK TIL SKEMA 

C    Suppleanter for bestyrelsen: 

Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer: 

Navn: 

Navn: 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Fit-and-Proper.aspx


D Beskrivelse af aktiviteter:  

Der skal indsendes en beskrivelse af de aktiviteter, som virksomheden har til hensigt at tilbyde. 

E Forretningsgange og administrative forhold: 

Har virksomheden forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder? 

Ja Nej 

F Betroede midler 

Modtager virksomheden betroede midler? 

Ja Nej 

Hvis ”Ja” vedlægges erklæring om klientkonto og erklæring om garantistillelse. 

G Bilag der vedlægges ansøgningen: 

Følgende bilag skal udfyldes i tilknytning til ansøgningsskemaet: 

1. Oplysningsskema vedrørende fit & proper.

2. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter samt redegørelse for hvordan virksomheden lever op til 
kompetencekravene i bek. nr. 1251 af 01-11-2013 om komptencekrav til finansielle rådgivere.

4. Forretningsgang for systematisk uddannelsesforløb og ajourføring af uddannelse.

5. God skik forretningsgang.

6. Forretningsgang for håndtering af interessekonflikter.
7. Erklæring om ansvarsforsikring.
8. Erklæring om klientkonto og garantistillelse.

Virksomheden vil i forbindelse med tilsynets behandling af ansøgningen blive indkaldt til et møde med 
henblik på at drøfte ansøgningen. 

H Underskrift / digital signatur 

Dato: (DD-MM-ÅÅ) 

Underskrift eller digital signatur 

   Finanstilsynet – Århusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 – Fax 33 55 82 00 

3. Forretningsgang for gennemførelse af rådgivningsforløb. Eksempel på en rådgivningsaftale.
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