
 
 

1(2) 
 

 Suomen Hypoteekkiyhdistys, Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki, puh. 09 228 361, faksi 09 647 443, www.hypo.fi, Y-tunnus 0116931-8 

 Suomen AsuntoHypoPankki on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kokonaan (100%) omistama tytäryhtiö. 
 

 

Pankki, Y-tunnus, konttori 
Suomen AsuntoHypoPankki Oy Y-tunnus 0362481-2  
Yrjönkatu 9 a, 00120 Helsinki 

ASIAKKAAN TUNTEMISTIEDOT  
Yritys- tai yhteisöasiakas 

 

Pankin kotisivujen osoite www.hypo.fi   

ASIAKKAAN 
PERUSTIEDOT 

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi 
      

Y-tunnus tai rekisterinumero 
      

Toimiala 
      

Juridinen muoto 
      

Kuuluu konserniin 
      

Kotipaikka 
      

Kotimaa 
      

Rekisteröintimaa 
      

Rekisteröintipäivä 
      

Verotusmaa      Ulkomainen 
veronumero      

Veronumeron myöntäjämaa 

      

 

Ulkomainen verotusmaa 

      

Ulkomainen verotusnumero 

      

Veronumeron myöntäjämaa 

      

 

Ulkomainen verotusmaa 

      

Ulkomainen verotusnumero 

      

Veronumeron myöntäjämaa 

      

 

Toiminnan aloituspäivä 
      

   

Rekisteri / rekisteritunnus 
 Kaupparekisteri         
 Säätiörekisteri           
 Yhdistysrekisteri       
 Muu, mikä:                 
 Asiakirja saatu          

Asiakkaalla ulkomaantoimintaa 
 Kyllä  Ei 

 Asiakkaalla pääasiassa sijoitustoimintaa 

      

ASIAKKAAN 
YHTEYSTIEDOT 

Osoite Suomessa  
      

      

Postitusosoite 

      

      

Puhelin 
       

Sähköpostiosoite 

      
 

OMISTAJAT JA 
TOSIASIALLISET 
EDUNSAAJAT 

 

Täytetään, jos asiakas ei ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu yhtiö, jonka arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena.  

Omistuksen tai muulla perusteella asiakkaassa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän nimi 
           
 

Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%) 
      

LIIKETOIMINNAN 
LAATU  

Henkilöstön määrä 
       
Toiminnan kuvaus 
       
 

TOTEUTUNUT 
LIIKEVAIHTO  

Kirjanpitokausi alkaa (päivä, kuukausi)       
Kirjanpitokauden pituus (kuukausia)        

Kausi 
            
            
            

Kirjanpitokauden liikevaihto euroa 
      
      
      

Taseen loppusumma euroa 
      
      
      

MUUT 
PANKKIPALVELUT 

 

 Rahoituspalvelut   Säästäminen ja sijoittaminen  Muu, mikä:       

ARVIO SAAPUVASTA 
JA LÄHTEVÄSTÄ  

RAHALIIKENTEESTÄ 

Rahaliikenne AsuntoHypopankissa kuukaudessa 

Panot (euro) 
Panot (kpl) 
Otot (euro) 
Otot (kpl) 

      
      
      
      

NYKYISET 
PANKKISUHTEET 

Pääasiallinen pankki 
      

Vastatilin numero 
      

Pyydämme toimittamaan tiliotteen vastatilistä 

VAHVISTUS JA Olen tarkistanut edellä olevat tiedot ja vahvistan niiden olevan oikein. 
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ASIAKKAAN 
ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivä 

                                            

Asiakkaan allekirjoitus 

      

 

 

Nimenselvennys 

Suomen AsuntoHypoPankki Oy Paikka ja päivä        

Yrjönkatu 9 a, 00120 Helsinki puh. 09 228 361  

ASIAKIRJA ARKISTOIDAAN PANKISSA. 

HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ (Henkilötietolain 24 §) 

Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäljempänä Pankki) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii toiminnassaan 
yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Pankki käsittelee henkilötietoja palvelujen ja toiminnan hoitamisen yhteydessä. 
Lisäksi pankki käyttää henkilörekistereitään asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. 

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä, asiakashäiriörekistereistä sekä Suomen 
Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä pankki voi nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen niiden 
sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muuten kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain 
edellyttämissä tapauksissa. 

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta varten rekisteröityjä tietoja. 

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Pankin toimipaikoissa. Lisätietoja Pankista rekisterinpitäjänä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä 
siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen 

käsittelyssä löytyvät Pankin osoitteesta www.hypo.fi. 

 
 
 


