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300/2019
Lag
om ändring om kreditinstitutslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 5 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag
1073/2017, samt
fogas till 17 kap. en ny 1 a § som följer:
5 kap.
Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet
1§
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen
om investeringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt
2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med
tjänsterna eller investeringsverksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas behövliga utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet.
17 kap.
Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i
Finland
1a§
Undantag från kravet på koncession för filial
Tredjeländers kreditinstitut får på de villkor som anges i 5 kap. 7 § 2 och 3 mom. i lagen
om investeringstjänster i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster utan att etablera en filial.
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Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.
Helsingfors den 15 mars 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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