
Ohjeita jälleenmyyjille, 
jotka tekevät yhteistyötä 

Svenska Bankföreningenin ja 
Finansbolagens Föreningin 

edustamien pankkien ja 
rahoitusyhtiöiden kanssaTu
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Tiedot on saatava kaikilta asiakkailta siten, ettei kysymyksen asettelu 
yksittäiselle asiakkaalle sisällä mitään, jonka perusteella häntä epäiltäisiin 
rahanpesusta. Rahoitusyhtiöt ja pankit ovat velvoitettuja pyytämään tiedot 
asiakkaalta jos tulevaisuudessa viranomaiset sattuisivat kysymään asiasta, 
ja jolloin tiedot asiakkaasta ja tapahtumista on annettava.

Tämän vaatimuksen pohjalla ovat kansainväliset pyrkimykset taistella 
rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan, ja se on käytössä useimmissa 
maissa. Tämä vaatimus sisältää myös tietojen saamisen asiakkaan 
asuinpaikasta. Jos asiakas asuu ulkomailla, häntä koskevat erityiset ohjeet 
siinä tapauksessa, että asiakkaalla on korkea poliittinen virka tai asema 
valtiolla, tai jos hänen lähisukulaisensa on tällaisessa asemassa. Ruotsissa 
nämä säädökset perustuvat EU-päätöksiin. Henkilö, joka ei voi vahvistaa 
henkilöllisyyttänsä tai vastata asiakastuntemusta koskeviin kysymyksiin ei 
voi olla rahoitusyhtiön, pankin tai muun edellä mainitun kaltaisen yrityksen 
asiakas.

Kun olet tuotetta myydessäsi tekemisissä luotto- tai rahoitusratkaisun 
kanssa, toimit asiakkaan asiamiehenä rahoitusyhtiön tai pankin suuntaan. 
Tällöin asiakastietojen kirjaaminen on sinun vastuullasi. Tarvittavat tiedot 
sisältävät kysymyksen asiakkaan henkilöllisyydestä ja mikäli kyseessä on 
yritysasiakas, henkilötiedot yrityksen pääomistajista. Jos asiakas tai yrityksen 
pääomistaja asuu ulkomailla, on hänen otettava yhteyttä Rahoitusyhtiöön 
tai pankkiin saadakseen lisäohjeita. Tarvittavat tiedot löydät seuraavasta 
tarkistusluettelosta. Tiedot on dokumentoitava ja siirrettävä rahoitusyhtiölle 
tai pankkiin.

 

Miksi asiakkaan on 
annettava lisää tietoja?
Rahoitusyhtiöillä ja pankeilla on rahanpesua koskevan lain mukaan 
oltava tietoa asiakkaistaan. Vaatimus koskee kaikkia rahoituslaitoksia, 
mutta myös muita yrityksiä, jotka kuuluvat rahanpesulain alaisuuteen, 
esimerkiksi kirjanpitäjät, meklarit, asianajajat, veroneuvojat ja kaikki 
yritykset, jotka myyvät tuotteita yli 15 000 euroa käteistä vastaavalla 
summalla.



Jälleenmyyjän mahdollisuudet 
asiakkaan tunnistamiseksi
Asiakkaan tunnistaminen 
- paikan päällä
Asiakas on luonnollinen henkilö

 Nimi
 Henkilötunnus sekä viitenumero, jos tunnistus 

 tapahtuu ajokortilla
 Henkilöllisyystodistuksen tyyppi ja numero 1, 2
 Osoite
 Jos asiakas asuu ulkomailla, on hänen otettava   

 yhteyttä rahoitusyhtiöön tai pankkiin saadakseen   
 lisäohjeita.

Asiakas on oikeushenkilö
(esimerkiksi osakeyhtiö, avoin yhtiö tai 
kommandiittiyhtiö)

 Nimi
 Y-tunnus
 Yrityksen pääomistaja, katso alta

Oikeushenkilön edustaja (esimerkiksi yrityksen 
nimenkirjoitusoikeutettu)
• Nimi
•   Henkilötunnus
•   Henkilöllisyystodistuksen tyyppi ja -numero
•   Nimenkirjoitusoikeutetun rekisteröintipäivä
 (jos asianhoitaja ei ole nimenkirjoitusoikeutettu, 
 on hänen esitettävä alkuperäinen valtakirja, 
 mikä on dokumentoitava)3
•   Osoite
•   Jos asiamies asuu ulkomailla, on hänen otettava   
 yhteyttä Rahoitusyhtiöön tai pankkiin saadakseen   
 lisäohjeita.

Asiakkaan tunnistaminen 
- etänä
Asiakas on luonnollinen henkilö

 Nimi 
 Henkilötunnus 
 Osoite
 Jos asiakas asuu ulkomailla, on hänen otettava   

 yhteyttä rahoitusyhtiöön tai pankkiin saadakseen   
 lisäohjeita.

Asiakas on oikeushenkilö
(esimerkiksi osakeyhtiö, avoin yhtiö tai 
kommandiittiyhtiö)

 Nimi 
 Y-tunnus 
 Osoite
 Yrityksen pääomistaja, katso alta

Oikeushenkilön edustaja (esimerkiksi yrityksen 
nimenkirjoitusoikeutettu)
• Nimi
•   Henkilötunnus
•   Osoite
•   Nimenkirjoitusoikeutetun rekisteröintipäivä
 (jos asianhoitaja ei ole nimenkirjoitusoikeutettu, 
 on hänen esitettävä alkuperäinen valtakirja, 
 mikä on dokumentoitava)3
•  Jos asiamies asuu ulkomailla, on hänen otettava   
 yhteyttä Rahoitusyhtiöön tai pankkiin saadakseen   
 lisäohjeita

Henkilöllisyyden tunnistaminen etänä
Henkilötietojen tarkastus voi tapahtua e-tunnistuksen 
kautta tai vertaamalla henkilötietoja yhdessä (nimi, 
henkilötunnus ja osoite) ulkoiseen rekisteriin, 
todistukseen ja muuhun asiakirjaan, ja että vahvistus 
lähetetään asiakkaan rekisteröityyn osoitteeseen.

HUOM! Tarkastustoimenpiteet voivat vaihdella, kun 
asiakas ei ole paikalla (etäkaupankäynti) 
riippuen liiketoiminnan tyypistä ja 
yksittäisestä rahoitusyhtiöstä tai 
pankin sisäisistä toimintatavoista.

 

1 Lisätietoa saat seuraavalta sivulta ”Käsitteet ja määritelmät”
2 Tietojen rekisteröinti voidaan korvata henkilöllisyystodistuksen kopiolla tai skannauksella
3 Varmista, että valtakirja on yrityksen nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoittama

Dokumentoi milloin ja kuka on tehnyt tarkastuksen
Yrityksen pääomistaja
Kysymys on esitettävä sekä asiakkaan ollessa paikalla että etänä.

Omistaako joku/jotkut luonnollisista henkilöistä suoraan tai epäsuorasti (yrityksen kautta) yli 25 prosenttia 
yrityksestä, tai hallitsee yritystä toisella tavalla?     Kyllä    Ei

Jos kyllä, huomioi omistajan/omistajien     Nimi     Henkilötunnus

Jos pääomistajista asuu ulkomailla, on hänen otettava yhteyttä rahoitusyhtiöön tai pankkiin saadakseen lisäohjeita.
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Käsitteet ja määritelmät
E-tunnistus  sähköinen henkilöllisyystodistus, esim. pankkitunnukset

Ulkoinen rekisteri  rekisteri, johon viranomaisilla tai luotonvalvojilla on käyttöoikeudet

Luonnollinen henkilö  yksityishenkilö, tai yksittäinen yritys

Nimenkirjoitus- henkilö, jolla on oikeudellisen henkilön allekirjoitusoikeus, eli sitovan sopimuksen
oikeutettu  allekirjoitusoikeus oikeudelliselle henkilölle

Valtakirja  valtuutus, joka antaa asiamiehelle (valtakirjan haltijalle) oikeuden hoitaa toisen 
asioita

Yrityksen  jotka viime kädessä omistavat tai hallinnoivat yritystä pääomistajana yli 25
luonnollinen  prosentin osuudella tai ääninä yrityksessä tai muulla tavalla hallinnoivat yrityksen
henkilö/henkilöt, hallintoa

Henkilöllisyystodistus  tietoa voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista, ja mitä tietoja niistä on 
huomioitava löytyy osoitteista www.penningtvatt.se ja www.finansbolagen.se. 
Lisätietoa henkilöllisyystodistuksista näet luvusta ”Seitsemän vaihetta”, jonka voit 
tilata osoitteesta www.zetterstrom.se

Oikeushenkilö  esimerkiksi osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Oikeushenkilöllä on oma 
rekisterinumero (Y-tunnus) ja sitä edustaa aina asiamies

Rekisteriote  ote Kaupparekisterin rekisteristä

www.finansbolagen.se 
Puhelin: 08 – 660 68 90

www.swedishbankers.se
Puhelin: 08 – 453 44 00


