
    

     

ANSØGNINGSSKEMA 

Ansøgning om tilladelse til at yde boligkreditformidling jf. § 3 i lov om  
finansielle rådgivere og boligkreditformidlere  

 

 

A Virksomhed: 

Navn: 

CVR-nr.:    Evt. X-nr. (virksomheder under stiftelse) 

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: 

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


    

     

 

D Land:  

Oplysning om, i hvilke EU medlemsstater virksomheden har til hensigt at udøve boligkreditformidling 

(Anfør landekoder – f.eks. DK, GB, DE, SE o.s.v.) 

 

 

E Forretningsgange og administrative forhold (se pkt. J – nr. 3, 4 og 5) 

Har virksomheden forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder? 

 Ja Nej 

 
F Ansvarsforsikring (se pkt. J – nr. 7) 

Virksomheden skal have en ansvarsforsikring eller en garantistillelse, der opfylde forordning (EU) nr. 
1093/2010, jf. kommissionens delegerede forordning (EU) 1125/2014. 

 

G Betroede midler (se pkt. J – nr. 8) 

Modtager virksomheden betroede midler? 

 Ja Nej 

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

 

H Lønpolitik (se pkt. J – nr. 6) 

Har virksomheden en lønpolitik? 

 Ja         Nej 

 

I Mødeindkaldelse 

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

 

  



    

     

 

J Bilag der vedlægges ansøgningen:     

Følgende bilag skal udfyldes i tilknytning til ansøgningsskemaet:   

1. Oplysningsskema/-er vedrørende fit & proper jf. pkt. B   

2. Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel jf. pkt. E    

3. Forretningsgang for god skik jf. punkt F.  

4. Forretningsgang for håndtering af interessekonflikt jf. pkt. F 

5. Forretningsgang for opfyldelse af kompetencer / systematisk uddannelsesforløb jf. pkt. F 

6. Erklæring om ansvarsforsikring jf. pkt. G  

7. Erklæring om klientkonto og garantistillelse jf. pkt. H 

8. Lønpolitik jf. pkt. I    

De anførte skemaer under pkt. 1, 6 og 7 kan downloades fra Finanstilsynets hjemmeside her:  LINK 

 
Der kan læses mere om betingelserne for tilladelse som boligkreditformidler i lov om finansielle rådgive-
re og boligkreditformidlere. 

 

K 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 


	ANSØGNINGSSKEMA
	Ansøgning om tilladelse til at yde boligkreditformidling jf. § 3 i lov om  finansielle rådgivere og boligkreditformidlere
	A Virksomhed:
	B    Bestyrelse eller tilsynsråd og direktion:
	C    Suppleanter for bestyrelsen:
	D Land:  Oplysning om, i hvilke EU medlemsstater virksomheden har til hensigt at udøve boligkreditformidling (Anfør landekoder – f.eks. DK, GB, DE, SE o.s.v.)
	E Forretningsgange og administrative forhold (se pkt. J – nr. 3, 4 og 5) Har virksomheden forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder?  Ja Nej
	G Betroede midler (se pkt. J – nr. 8) Modtager virksomheden betroede midler?  Ja Nej Hvis ”Ja” vedlægges erklæring om klientkonto og erklæring om garantistillelse.
	J Bilag der vedlægges ansøgningen:     Følgende bilag skal udfyldes i tilknytning til ansøgningsskemaet:


	Virksomhedsnavn: 
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Virksomhedens CVR-nummer: 
	Evt X-nummer: 
	Virksomhedens adresse: 
	Virksomheds postnumer: 
	Bynavn - postdistrikt: 
	Virksomhedens telefonnummer: 
	Virksomhedens mail adresse: 
	Virksomhedens stiftelsesdato: 
	Anfør fulde navn: 
	Bestyrelse - tilsynsraad - 1: 
	Bestyrelsen - tilsynsraad - 2: 
	Anf'r fiæde mavn: 
	Ansvarlige deltagere 1: 
	Ansvarlig deltager 2: 
	Suppleant for bestyrelse - 1: 
	Supplean for bestyrelse - 2: 
	Rådgivning i andre lande: 
	Underskrifts dato: 


