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A. Virksomheden

1. A/S
2. ApS
3. I/S
4. a.m.b.a. / s.m.b.a.
5. Forening 
6. Anden juridisk person: 
7. Enkeltmand

Adresse:

Postnr.: By: 

CVR nr.: Tlf.:  E-mail:

B. Bestyrelse, direktion og ledelsesansvarlige

Direktion (herunder indehaver af enkeltmandsvirksomhed)
Navn:

Bestyrelse
Navn:

Navn:

Navn:

Ledelsesansvarlig (for virksomhedens betalingstjenesteaktiviteter)
Navn:

Ansvarlige deltagere (i I/S / andelsselskab / forening)
Navn:

Navn:

LINK til skema

Virksomheder (nr. 1-6) under stiftelse skal  også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

For hvert medlem af ledelsen udfyldes oplysningsskema vedrørende fit & proper.

Virksomhedens navn: 

Oplysningsskemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: 

Ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester 
her i landet jf. § 37 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2014/Sog-om-tilladelse/Fit_and_proper_betalingstjenester-1.ashx
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C Suppleanter for bestyrelsen

Navn:
Navn:
Navn:

nr. 1

nr. 2

F  Type af betalingstjeneste jf. bilag 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge

nr. 1

nr. 2

nr. 3

a)
b)
c)

nr. 4

a)
b)
c)

nr. 5
nr. 6
nr. 7

Angiv type(r) af betalingstjenester omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som 
virksomheden ønsker at udbyde:

Betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse til brug 
for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser, jf. § 37, nr, 1 i lov om betalingstjene 
ster og elektroniske penge.

Betalingstjenester omfattet af § 37, nr. 2 i lov om betalingstjenester og elektroniske 
penge - hvor gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner som et rullende 
gennemsnit i en 12 måneders periode ikke overstiger 3 mio. euro pr. måned.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor betalerens samtykke til at gennemføre en 
betalingstransaktion meddeles ved hjælp af alle former for telekommunikations-, digital- 
eller it-udstyr og betalingen sker til den operatør, der driver kommnukatiosnssytemet eller 
netværket, og som kun agerer som mellemmand mellem brugeren af betalinstjenesten og 
leverandøren af varer og tjenesteydelser.

gennemførelse af direkte debitering, herunder direkte engangsdebiteringer.

gennemførele af betalingstransaktioner via et betalingskort el. lign.
gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.

gennemførelse af direkte debitering, herunder direkte engangsdebiteringer.

gennemførele af betalingstransaktioner via et betalingskort el. lign.
gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.

Gennemførelsen af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en 
betalingstjenestebrugers kreditfaciliteter.

Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb placeres på en betalingskonto, og alle 
transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto.
Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, og alle transaktioner, der 
er nødvendig for drift af en betalingskonto.
Gennemførelsen af betalingstransaktioner, herunder overførsel af midler til en 
betalingskonto hos brugerens udbyder eller hos en anden udbyder.

Udstedelse eller indløsning af betalingsinstrumenter.
Pengeoverførelsesvirksomhed

D      Kvalificerede ejere (direkte eller indirekte ejer/kontrollerer mindst  10 pct. af virksomheden)
Kvalificerede ejere:

Navn: 
Navn: 
Navn:

For alle kvalificerede ejere udfyldes skema vedrørende godkendelse af kvalificerede ejere
Skemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside

Angiv hvilken type tilladelse der ansøges omE

LINK til skema

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2010/KvalAndelAnsoegningVurdering.ashx
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H Bilag vedlagt ansøgningen

Fit & proper skemaer

I Underskrift eller digital signatur

Dato:  
Navn: 
Underskrift eller digital signatur:

Husk at relevante bilag skal udfyldes og vedlægges ansøgningsskemaet:

Hermed bekræftes rigtigheden af de anførte oplysninger

 (DD-MM-ÅÅ)

LINK til skema

Kvalificerede ejere skemaer LINK til skema
1.

2.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

11.

3.

10.

Beskrivelse af anvendelsesområde
Begrundelse for at tjenesten er omfattet af § 37 nr. 1 (kun hvis omfattet af punkt E nr. 1) 
Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og forretningsomfang, herunder nuværende og planlagte 
aktiviteter, samt et budget for det kommende regnskabsår med oplysning om de forventede samlede 
betalingstransaktioner opgjort pr. måned med en gennemsnitsberegning, jf. § 37, stk. 1, nr. 2,
Seneste reviderede årsregnskab, hvis et sådant er udarbejdet
Organisationsdiagram
Hvidvaskforretningsgang
God skik forretningsgang
Forretningsgang for IT-sikkerhed
Forretningsgange for overvågning af grænsen anført i § 37, nr. 2 jf. punkt D nr. 2, samt sikring af midler.

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2010/KvalAndelAnsoegningVurdering.ashx
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2014/Sog-om-tilladelse/Fit_and_proper_betalingstjenester-1.ashx
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