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FINLANDS BOLLFÖRBUNDS FÖRMEDLARREGLEMENTE, BILAGA 1
FÖRMEDLARINTYG FÖR FYSISKA PERSONER

Förnamn:
Efternamn:
Födelsedatum:
Nationalitet:
Postadress:
E-post:
Telefon:

Jag, _______________________________________________
(förmedlarens för- och efternamn)

INTYGAR HÄRMED FÖLJANDE:

1. Jag förbinder mig att i min verksamhet som förmedlare att respektera och följa tvingande
nationell och internationell lag, särskilt i fråga om arbetsförmedling. Jag samtycker även till att i
förmedlarverksamheten följa, och vara bunden av, FIFA:s, UEFA:s och Finlands Bollförbunds
regler.
2. Jag intygar, att jag inte innehar en funktion som definierats i ”Definitions – section” i ”FIFA
Statutes”, och kommer inte heller att inom överblickbar framtid ha en sådan.
3. Jag har ett oklanderligt rykte, och jag är inte dömd för ekonomisk- sexual- eller våldsbrottslighet.
4. Jag intygar att jag har inte har ett sådant avtalsmässigt förhållande till ligor, nationella förbund,
konfederation eller FIFA, att det i min egenskap av förmedlare, kan föranleda en intressekonflikt.
Vid osäkerhet om detta kommer berörda avtal att uppvisas. Jag är medveten, att det är förbjudet att
antyda direkt, eller indirekt, att det finns ett sådant avtalsförhållande med anknytning till min
verksamhet som förmedlare.
5. I enlighet med artikel 7 punkt 4 i FBF förmedlarreglementet, kommer jag inte att acceptera en
betalning som bör ske från en förening till en annan förening i anledning av en spelarövergång (t.ex.
övergångs-, utbildnings- eller solidaritets-ersättning).
6. I enlighet med artikel 7 punkt 8 i FBF förmedlarreglementet, kommer jag inte att acceptera en
ersättning i anledning av förhandling om anställningsavtal eller spelarövergång för minderårig
spelare.
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7. Jag kommer varken direkt eller indirekt att delta i, eller annars associeras med vadhållning,
spelande, lotterier eller liknade aktiviteter eller transaktioner med anknytning till fotbollsmatcher.
Jag bekräftar att jag inte, vare sig aktivt eller passivt, får äga andelar eller ha intressen i bolag,
koncerner, organisationer etc., som marknadsför, förmedlar, anordnar eller genomför sådana
aktiviteter eller transaktioner.
8. I enlighet med artikel 6 punkt 1 i FBF förmedlarreglementet, samtycker jag till att FBF får all
information om betalning från förening eller spelare till mig för utförda förmedlartjänster.
9. I enlighet med artikel 6 punkt 1 i FBF förmedlarreglementet, samtycker jag till att organ inom
nationsförbund, ligaorganisation underordnat nationsförbund, konfederation eller FIFA, för sådant
organs utredning, erhåller alla avtal och andra dokument med anknytning till min
förmedlaraktivitet. Jag samtycker även till att dessa organ erhåller annan relevant dokumentation
från andra parter som gett råd, befrämjat eller deltagit aktivt i förhandlingar, jag ansvarat för.
10. I enlighet med artikel 6 punkt 3 FBF i förmedlarreglementet samtycker jag att FBF lagrar,
bearbetar och offentliggör denna information.
11. I enlighet med artikel 9 punkt 3 FBF i förmedlarreglementet, samtycker jag att FBF har rätten
att publicera sanktioner riktade undertecknad, samt att denna information tillställs FIFA.
12. Jag är medveten om, och samtycker till, att detta intyg blir tillgängligt för berörda inom
förbundets behöriga organ.
13. Ytterligare anmärkningar och upplysningar som kan vara relevanta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Detta intyg är sanningsenligt och lämnas i god tro, baserat på vad jag känner till och på den
information som är tillgänglig för mig. Jag samtycker till att FBF utför nödvändig utredning, för att
kontrollera att upplysningarna i detta intyg är korrekta. Jag är medveten om att jag måste underrätta
FBF om förhållanden som angetts I detta intyg ändras efter det att intyget registrerats.

_____________________
(Ort och datum)

________________________________________
(Underskrift)

