
 
               
CENTRALHANDELSKAMMARE Anmälningsblanketten till provet 21.11.2020 
Nämnd för mäklarprov 
PB 1000 
00101 HELSINGFORS 
Telefon 09 4242 6200 
 

* märkta fälten är obligatoriska 

 
 
 
 
Efternamn * 

 
  

Förnamn * Personbeteckning * 
(används i betyget) 

 

Anmäl dig till provet med denna anmälningsblankett. Anmälningen bör lämnas in till Centralhandels-
kammaren, Nämnd för mäklarprov, PB 1000, 00101 Helsingfors, senast torsdagen den 22 oktober 2020 
före klockan 16:15. Anmälningar som lämnas in efter utgången av tidsfristen beaktas inte.  
 
OBS! 
Kopia av betalningskvittot bör bifogas anmälningsblanketten. Deltagaravgiften är 210 € (moms 0 %). 
Ange deltagarens namn på betalningskvittot. 
Centralhandelskammares konton:  
Nordea:   FI05 2001 3800 4677 96, Swift/BIC: NDEAFIHH  
Danske Bank:   FI81 8000 1100 1767 01, Swift/BIC: DABAFIHH 
Aktia:   FI37 4055 0010 0444 32, Swift/BIC: HELSFIHH    
OP Helsinki:   FI63 5800 1320 0978 83, Swift/BIC: OKOYFIHH 
 
Vid provtillfället uppvisas ett identitetsbevis försett med fotografi. 
 
Genom att underteckna denna blankett ger jag mitt tillstånd till att ovannämnda uppgifter lagras i Centralhan-
delskammarens referensgruppsregister. (Du kan bekanta dig med Centralhandelskammarens dataskyddsbe-
skrivning på adressen www.kauppakamari.fi.) 
 
Efter att provresultaten har bekräftas publicerar Centralhandelskammaren på sin webbplats en lista på de 
deltagare som har godkänt att deras namn och hemort ges offentlighet. Centralhandelskammaren överlåter 
även information (namn, ort och e-postadress) om de deltagare som har godkänts till handelskammaren i den 
region där deltagaren bor eller arbetar. Informationen används för att informera media om resultaten på lokal 
nivå. Alla handelskamrar informerar inte om resultaten. 
 
Uppgifter som berör mig får publiceras på internet efter att provresultaten har fastställts (valet är bindande): * 
       ja      nej 
 
Uppgifter som berör mig får överlåtas till den lokala handelskammaren för kommunikation till media (valet är 
bindande): * 
       ja      nej 
 
 
 
Ort och datum    Underskrift 

Företagets namn (skriv bara, om din adress är  
företagsadressen) 
 
 

  

Adress * Postnummer * Postanstalt * 
 
 

Telefonnummer * Email *  

Ort för provet 
 Helsingfors 

Mässcentrum Siipi, Messuaukio 1, 00521  
Helsingfors 

 
 Uleåborg 

Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Uleåborg 

 Tammerfors 
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33101 Tammerfors 
 

 

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 2020 
 



 
 
 
Vid provet får deltagarna använda Finlands Lag och lösexemplar ur författningssamlingen samt sådana sär-
tryck eller pappersutskrifter av författningar som inte innehåller förarbeten eller motiveringar till författningarna. 
Användning av rättsfallsutskrifter samt lag- och rättsfallskommentarer är förbjuden. De enda anteckningar som 
tillåts i de lagböcker, särtryck av författningar och lösexemplar ur författningssamlingen eller pappersutskrifter 
av författningar som används i provet är understreckningar, överstreckningar med färger och sådana lappar i 
marginalen som underlättar att hitta de olika författningarna. Andra anteckningar är inte tillåtna. Provet börjar 
klockan 10.00. Tiden för provet är 4 timmar. 
 


