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12608043
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Soome
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Tiina Käsi

LoadFiliaali loa andmise otsuse tegemise ning
jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks
esitatud andmete ning dokumentide saamise
kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või
filiaali asutamiseks esitatud andmete ning
dokumentide saamise number

Teenuste loeteluTeenuste osutamise riik

25.09.2018

4.1-1/131

Teenuse nimetus

4. Makseteenused Euroopa Parlame
nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4
tähenduses

Teenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

4a. Teenused, mis võimaldavad teha
sissemakset maksekontole ning kõik m
haldamiseks vajalikud toimingud

4b. Teenused, mis võimaldavad sula
väljavõtmist maksekontolt, ning kõik m
haldamiseks vajalikud toimingud

4c. Maksetehingu täitmine, sealhulga
ülekanne kasutaja makseteenuse pak
muu makseteenuse pakkuja juures as
maksekontole: — otsekorralduse täitm
sealhulgas ühekordne otsekorraldus —
maksetehingu täitmine maksekaardi v
sarnase või muu sarnase vahendi abil
kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas
püsikorraldus

4d. Maksetehingu täitmine, kui raha
makseteenuse kasutajale antud kredii
otsekorralduse täitmine, sealhulgas üh
otsekorraldus — maksetehingu täitmin
maksekaardi või muu sarnase vahend
kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas
püsikorraldus

4e. Makseviiside väljaandmine ja/või
omandamine

4g. Maksetehingute täitmine, kus ma
nõusolek maksetehingu täitmiseks an
telekommunikatsiooni-, digitaalse või I
abil ning makse tehakse telekommuni
või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, k
üksnes vahendajana makseteenuse k
kaupade ja teenuste tarnija vahel (osu
tegevus ei hõlma laenu andmist koosk

Teenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3
tingimustega)

4f. Rahasiire

7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klien
tehtavad tehingud:

7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšek
hoiusesertifikaadid)

7b. välisvaluutaga

7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega

7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumen

7e. vabalt võõrandavate väärtpaberit

8. Osalemine väärtpaberite emiteerim
sellega seotud teenuste pakkumine

13. Krediidiinfo teenuste osutamine

2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbija
kinnisvaraga seotud krediidilepingud,
regressiõigusega või -õiguseta faktoor
äritehingute finantseerimine (sealhulg
maksekohustuste ost)

Teenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

11. Vara valitsemine ja nõustamine

12. Väärtpaberite hoidmine

3. Kapitalirent

Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmedAadress

Snellm

Telefon

+358 9
E-posti aadress

kirjaam
Veebilehe aadress

http://w
Nimi

Financ

Finantsinstrumendid
Investeermisteenused ja -tegevused

Tugiteenused

Aruandlustee
nused
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Fina C1 X X X X X
X
ntsinC2 X X X X X
X
stru C3 X X X X X
X
men C4 X X X X X
X
did C5
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C7
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C11
Tabeli selgitus

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

