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Vorm finantsjärelevalve subjekti reguleeritud ametikohale valitavast isikust teavitamiseks
1. Sissejuhatus ja juhised
Vorm esitatakse Finantsinspektsioonile Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 2 lõikes 1 nimetatud seadustes, v.a krediidiasutuste seadus, (edaspidi ühiselt eriseadused) sätestatud reguleeritud ametikohale valitavast või seal töötavast (edaspidi juht) isikust teavitamiseks.
Finantsinspektsioon kasutab vormi asutuse juhi seaduse nõuetele vastavuse (edaspidi sobivus) hindamiseks. Asutuse terminiga tähistatakse käesolevas vormis finantsjärelevalve subjekti, kes käesoleva vormi esitab.
Juhised vormi täitmiseks:
·         Vorm on kättesaadav Finantsinspektsiooni kodulehelt. Enne vormi täitmist veenduge, et olete laadinud alla kehtiva vormi.
·         Vormi täitmine on võimalik üksnes elektrooniliselt, kuna vormis sisalduvad vastuste väljad kohanduvad vastavalt vastuse mahule. 
·         Vormi täidavad ja allkirjastavad juht ning asutuse esindaja. Juht täidab vormi osad 2, 6, 7 (v.a punktid e-f), samuti 8. osa punktid a-b ning 9. osa punktid c-e (kui vastavate punktide täitmine on vajalik). Asutuse esindaja täidab eelnevalt nimetamata osad. Vormi 11. osa punkti a võivad täita nii asutuse esindaja kui juht. Vormi allkirjastamisel loetakse asutuse esindaja ja juhi allkirjad antuks eelnimetatud jaotust arvestades.
·         Soovitav on vorm esitada digitaalselt allkirjastatuna Finantsinspektsiooni e-posti aadressile info@fi.ee või vastava menetleja kontaktidel. Kui vormi elektrooniline esitamine ei ole võimalik (nt ei ole allkirjastajatel võimalik anda digitaalset allkirja), tuleb omakäeliste allkirjadega vorm edastada Finantsinspektsiooni aadressile Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti.
·         Vormile tuleb lisada juhi passi või muu isikut tõendava dokumendi koopia ning karistusregistri väljavõte, mis sisaldab arhiivi andmeid. Kui juhil on mitu kodakondsust, ta resideerub või on muul moel oluliselt seotud mõne välisriigiga, tuleb esitada karistusregistri väljavõte või samaväärne dokument iga sellise välisriigi kohta, mis ei tohi olla vanem kui 3 kuud. Kui arhiivi andmete esitamine ei ole võimalik (nt vastavas välisriigis ei väljastata selliseid andmeid), tuleb esitada sellekohane selgitus (nt vormi 11. osa punktis a).
·         Vormile on soovitav lisada koopiad valitava isiku haridust ja kvalifikatsiooni kinnitavatest dokumentidest (nt haridusasutuse diplomid, kutsetunnistused, tõendid koolituste läbimise kohta), asutuse koostatud hinnang juhi sobivuse kohta ning muud dokumendid, mis tõendavad vormis märgitud asjaolusid.
·         Kui asutus on Finantsinspektsioonile varasemalt vastava juhi kohta dokumente esitanud, möödunud on vähem kui kuus kuud, ning neis sisalduv teave ei ole käesoleva vormi esitamise hetkeks muutunud, ei pea varem esitatud dokumente uuesti esitama. Sellisel juhul tuleb vastavad dokumendid loetleda vormi 11. osa punktis a ning kinnitada, et varasemalt esitatud dokumentides sisalduv teave ei ole muutunud.
·            Vormiga seotud võimalikud küsimused võib edastada Finantsinspektsiooni õigusosakonnale.
2. Juhi avaldus
Juht kinnitab, et:
Allkiri:
1
 Muutus on oluline, kui see võib mõjutada juhipositsioonil oleva isiku sobivust.
3. Asutuse avaldus
Asutuse esindaja kinnitab, et:
Allkiri:
4. Asutuse ja juhi üldandmed
a) Asutuse üldandmed
Asutuse ärinimi ja registrikood
Asutuse kontaktisik
b) Juhi üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Varasem nimi
Muutmise kuupäev ja põhjus
Kodakondsus (nimetada kõik, kui on mitu)
Isikukood ja sünniaeg
Kontakttelefon ja e-posti aadress
Praegune elukoht
Alaline elukoht (kui erineb praegusest elukohast)
5. Ametikoht ja andmed ametiaja kohta
a) Ametikoht ja selle kirjeldus
Palume asutusel loetleda kõik ametikohad, millele juht kavatsetakse valida.
Palume kirjeldada võimalikult täpselt kõiki kõnealuse ametikohaga seotud ülesandeid ja kohustusi, sealhulgas märkida juhatuse liikme puhul tema vastutusvaldkonnad, ning märkida juhile alluvate töötajate arv.
b) Andmed ametiaja kohta
Kavandatav alguskuupäev
Kavandatav lõppkuupäev
Kas juht asub tööle kellegi asemele? Kui jah, palun täitke ka parempoolne lahter.
Kas Finantsinspektsiooni on juhi määramise kavatsusest teavitatud tähtaegselt ning esitatud kõik nõutud andmed? Kui ei, palun märkige põhjus.
c) Juhi ja asutuse vaheline õigussuhe
Millisel alusel asub juht vormis märgitud ametikohale?
6. Maine
a) Kas Teile2 on varem määratud karistus kuriteo või viimase kolme aasta jooksul väärteo toimepanemise eest või on Teie suhtes viimase kolme aasta jooksul tehtud muid süüdimõistvaid otsuseid?
b) Kas Teid on seostatud kriminaalasjaga muul moel (nt olnud kahtlustatav, ülekuulatav, arestis või viibinud vahi all) või on kriminaalmenetlus lõpetatud kriminaalmenetluse seadustiku §-des 202-2052 sätestatuga või sellega analoogsetel alustel?
c) Kas Teie suhtes on käimas kriminaal-, väärteo-, tsiviil- või haldusmenetlusi?
 2
Vormi 6. osas tähendab „Teie“ isiklikult Teid ja kõiki juriidilisi isikuid või muid õigusvõimelisi moodustisi, mille juhtorgani liige või olulisel ametikohal (siseaudiitor, finantsjuht, raamatupidaja, revisjonikomisjoni liige, riskikomitee liige, auditikomitee liige, töötasukomisjoni liige, nomineerimiskomitee liige, vastavuskontrolli üksuse juht, riskijuhtimise üksuse juht, aktuaar jms) Te olete või olete olnud. Lisaks eelnevale ka juriidilisi isikuid või muid õigusvõimelisi moodustisi, mille osanik, aktsionär, liige või muu omanikuõigusi teostav isik Te olete või olete olnud, kui teie osalus või hääleõigus ületab 10% osa- või aktsiakapitalist, kogu häälte arvust või milles Teil on muu oluline mõju (nt põhikirjast või lepingust tulenev õigus peatada vastava organi otsuse vastuvõtmine või nõuda teatud otsuse vastuvõtmist). Teave juriidiliste isikute ja muude õigusvõimeliste moodustiste kohta tuleb esitada olukordades, kus vastav teave on Teiega seotud ehk üldjuhul sündmuste kohta, mis toimusid ajal, mil Teil oli vastava isikuga kehtiv seos. Samuti olukordades, kus vastava isikuga seotud sündmused võivad olla Teist mõjutatud (nt juriidilise isiku maksejõuetus või likvideerimine, mille põhjus või algus toimus vahetult pärast Teie lahkumist vastava isiku juhtorganist või omanikeringist).
d) Kas teil on eelnevaid distsiplinaarkaristusi või käimasolevaid distsiplinaarmenetlusi, Teid on vabastatud töölt erakorraliselt ameti-/töökohale mittevastavuse tõttu, olete pidanud hüvitama töö- või käsundisuhtes tekitatud kahju või Teiega on lõpetatud käsundisuhe tulenevalt lojaalsuse- või hoolsuskohustuse rikkumise või juhiste ebakohase täitmise tõttu?
e) Kas olete osalenud finantsjärelevalvet teostava asutuse või mõne muu haldusorgani pooleliolevas või varasemas uurimises või järelevalvemenetluses? Kas teie suhtes on rakendatud sanktsioone või muid sarnaseid järelevalvelisi meetmeid (näiteks trahvid, hoiatused, ettekirjutused vms.)?
f) Kas Teie suhtes on varem algatatud või on käimas pankrotimenetlusi, sundlikvideerimise menetlusi või muid sarnaseid menetlusi?
g) Kas Teie suhtes on kohaldatud rahvusvahelist sanktsiooni, ärikeeldu, tegutsemiskeeldu või ettevõtluskeeldu?
h) Kas Teid on viimase viie aasta jooksul lisatud ebausaldusväärsete võlgnike nimekirja või olete sattunud krediidivõimekust hindava tunnustatud asutuse negatiivsesse nimekirja või on Teie suhtes seoses võlgadega viidud läbi täitemenetlusi?
i) Kas Teile on jäetud andmata luba, keeldutud registreerimast või liikmeks võtmast mistahes majandus- ja kutsetegevuses tegutsemiseks või on need tühistatud, kehtetuks tunnistatud või lõpetatud? Palume vastata finantssektoriga seotud asjaolude kohta tähtajatult ning muude sektorite osas viimase viie aasta kohta.
j) Kas Te olete toime pannud või olnud seotud õigusvastaste, ebasündsate, ebaeetiliste, pettuslike, usaldust kuritarvitavate, rahapesu või terrorismi rahastamise või muude kahtlaste tegudega või olnud seotud selliste uurimis- või järelevalvemenetlustega?
k) Kas Te olete finantsjärelevalvet teostavale asutusele või muule haldusorganile esitanud valeinformatsiooni või jätnud olulise nõutava informatsiooni esitamata?
l) Kas olete oma varasemas juhtimisega seotud positsioonis seadnud enda isiklikud huvid kõrgemale oma klientide või finantssubjekti huvidest?
m) Kas mõni vormi 6. osas kirjeldatud menetlustest on lahendatud kohtuväliselt või alternatiivsel vaidluste lahendamise teel (nt lepitaja kaudu)?
n) Kas asutuse juhtorgan on väljaspool tavapärast sobivuse hindamist pidanud Teile teadaolevalt arutelusid Teie mainet puudutavate aspektide üle?
7. Teadmised ja kogemused
a) Omandatud haridus
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Haridustase ja kraad/ eriala
Õppesuund
Omandamise aeg
Haridusasutus
b) Täiendkoolitused
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Koolituse sisu
Koolituse maht  (akadeemilistes tundides)
Koolituse aeg
Koolitaja
c) Finantssektori3 kogemus
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Tööandja
Riik
Ametikoht
Peamised ülesanded
Alguskuupäev
Lõppkuupäev
Lahkumise põhjus
3 Kõik äriühingud, mis kuuluvad või kuulusid juhi ametisoleku ajal vastavas riigis finantsjärelevalve alla.
d) Muu töökogemus
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Tööandja
Riik
Ametikoht
Peamised ülesanded
Alguskuupäev
Lõppkuupäev
Lahkumise põhjus
e) Juhul, kui juhi haridus või kogemus on puudulik, palume asutusel tuua välja kompenseerivad tegurid, mille tõttu on juht asutuse hinnangul sobiv vormis märgitud ametikohal töötama.
f) Kas isik kavatseb enne vormis märgitud ametikohale asumist või esimese aasta jooksul alates ametikohale asumisest läbida erialaseid koolitusi?
8. Huvide konflikt
a) Kas Teil4 tekib seoses vormis märgitud ametikohale asumisega mistahes huvide konflikti olukordi?
b) Kas Teiega on seotud äriühinguid, milles Te omate kontrolli või osalusi, mis ületavad 20 protsenti? Jaatava vastuse korral palume esitada alltoodud andmed.
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Äriühingu nimi
Riik
Äriühingu registrikood
Äriühingu tegevusalad
Äriühingu aktsia- või osakapital
Finantshuvi suurus (osaluse ja/või hääleõiguse protsent) 
Täitmiseks asutusele  
c) Kui käesoleva osa küsimuse a vastus oli jaatav, palume selgitada, kuidas kavatsetakse eelnevalt kirjeldatud võimalikke huvide konflikti olukordi vältida ja/või maandada. Vajaduse korral esitage asjakohased dokumendid.
4 Vormi 8. osas tähendab „Teie“ isiklikult Teid ja Teie lähedasi (abikaasa, elukaaslane, laps, vanem või muu lähedane isik) ning kõiki juriidilisi isikuid, mille juhtorgani liige te vastaval ajal olete või olite.
9. Ametiülesannete täitmisele pühendatav aeg
a) Kui palju aega (päevades) kulub kõnealuse ametikohaga seotud ülesannete täitmiseks ühes aastas?
b) Juhatuse ja nõukogu liikme ametikohad ning muu ametialane tegevus. Palume tabeli esimesel real märkida andmed käesoleva vormiga teavitatava ametikoha kohta ning seejärel täita uued read juhi teiste ametikohtade (nõukogu ja juhatuse liikme ametikohad ning muu ametialane tegevus) kohta.
Lisa(+)/eemalda(-) rida
Ettevõte
Riik
Ettevõtte tegevuse lühikirjeldus
Ettevõtte suurus5
Ametikoht
Lisakohustused (nt komisjonides või komiteedes osalemine)
Vajaminev aeg aastas (päevades)
Ametiaeg (ajavahemik)
c) Juhatuse liikme ametikohtade arv kokku.
d) Nõukogu liikme ametikohtade arv kokku.
e) Kõigile juhtorgani kohtadele pühendatav aeg (päevades) ühe aasta kohta.
5
Finantssektori ettevõtte puhul koguvara maht eelneva majandusaasta lõpu seisuga, teiste ettevõtete puhul kogukäive ja ettevõtte rahvusvaheline mõõde.
10. Kollektiivne sobivus
a) Palume selgitada, kuidas täiendab juht asutuse juhtorgani kollektiivset kompetentsi ning võimaluse korral esitada juhtorgani enesehindamise värskeimad järeldused.
b) Kui juhtorgani üldises koosseisus, mille liikmeks vormis märgitud juht kavatsetakse valida, on tuvastatud puuduseid, palume neid kirjeldada.
c) Kuidas aitab juht lahendada mõningaid või kõiki eelmise küsimuse vastuses nimetatud puuduseid?
11. Täiendav info ja lisad
a) Muu teave, mida juht või asutus hindamise seisukohalt oluliseks peab ning esitada soovib.
b) Palume märkida vormile lisatud dokumendid.
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