Finansinių paslaugų ir rinkos priežiūra: svarbiausi 2022 m. pirmojo ketvirčio įvykiai
ISSN 2783-5642

Priežiūros veiksmai, kurių buvo imtasi vykdant finansų rinkos dalyvių priežiūrą
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Kaip pateikti skundą dėl
ﬁnansinių paslaugų teikėjo
veiklos?
Plačiau

Keičiasi sutelktinio
ﬁnansavimo platformų
operatorių veiklos
reguliavimas
Plačiau

Gairės dėl kolektyvinio
investavimo subjektų
rinkodaros pranešimų

Gairės dėl AIFV (alternatyvaus
investavimo fondų valdytojas)
direktyvos 25 straipsnio
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platformų
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Aktualu finansų rinkos dalyviams
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Aktualu vartotojams
Finansų įstaigos – užkarda
prieš sukčius
Plačiau

poveikio
priemonės

svetainių
įtraukta
į nelegalių
svetainių sąrašą

Plačiau

Vartojimo
kredito davėjai

Lietuvos pensijų
fondų investicijų į
obligacijas analizė

Plačiau

Ko siekiame?
Kad paslaugos būtų teikiamos sąžiningai, teisingai ir profesionaliai,
nepažeidžiant šių paslaugų vartotojų interesų ir teisės aktų

Elektroninių pinigų
ir mokėjimo įstaigų
vidaus kontrolės ir
valdymo sistemos
patikimumo
reikalavimų
įgyvendinimo
analizė

Elektroninių pinigų
ir mokėjimo įstaigų
vidaus audito
funkcijos
užtikrinimo
tinkamumo analizė
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Pagal teikiamas paslaugas
Mokėjimo paslaugos
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Kreditavimo paslaugos
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Investicinės paslaugos

Kitos ﬁnansinės paslaugos

Sutelktinis ﬁnansavimas

Pensijų kaupimas
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sudarytų klientų
lėšų saugojimo
sutarčių analizė
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Į finansų rinką atėjo
17 naujų rinkos dalyvių

Analizės

Plačiau
Su Nekilnojamuoju turtu
susijusio kredito teikimo
gairės

Kapitalo
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ir paklausimus
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investavimo
subjektai

Elektroninių
pinigų ir
mokėjimo
įstaigos

56

susitikimai
su ﬁnansų
rinkos dalyviais

+1

Draudimo
įmonė

+1
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įstaigos

+7

Kolektyvinio
investavimo subjektai

Kaip veikiame?
Daugiausia dėmesio ir išteklių skiriame rizikingiausioms sritims, pagal tai planuojame
priežiūros veiksmus. Gauti skundai – vienas iš šaltinių planuojant patikrinimus

Domina plačiau?
Susipažinkite su
Asmeniniu ﬁnansų gidu

