Sounder onboarding prosesskart

RUI

Dette prosesskartet gir en oversikt over onboardingprosessen med hensyn til anti-hvitvasking
og terrorfinansiering. Dette er en forkortet utgave av et mer detaljert prosesskart.

Legal research
& training

Utarbeidet av Professor Jon Petter Rui og Quesnay.

§ 13 (1)

Juridisk person

PEP?
§ 13 Forstå eierskaps- og
kontrollstrukturen i kunden

Hvem er kunden?

Fysisk person

§ 12 (1) + (4)
PEP?

Har noen relevant
forhold til kunden?

Personer som er gitt
disposisjonsrett

Fysiske personer § 12 (1)
Personer som handler
på vegne av kunden

PEP?

Finnes det reelle
rettighetshavere
bak kunden? § 13 (3)

Juridiske personer § 13 (1)

Reelle rettighetshavere
bak juridisk person § 14
Reelle rettighetshavere
bak fysisk person § 12 (3)

PEP § 18 (1)

Utenlandske truster m.v. § 14 (1)
Stiftelser § 14 (3)
Juridisk person
§ 14 (1)

Fysisk person
eller over 25%
§14 (1) a)
Fysisk person
har kontroll
§ 14 (1) b) - e)

Unntak § 13 (3)

Normalt
Regularitet / hyppighet

Planlagt varighet

Volum / type / størrelse

Hvilke produkter
handler kunden med?
Forventet utvikling
av kundeforhold
Hvem skal kunden
handle med / overføre
til / motta fra?

Korrespondentforbindelse § 19
Tomt bankselskap § 20

Private banking
Visse typer livsforsirkring
Gjennomstrømming, holding,
skattemotivert m. v.
Mellommanskonto
Crowdfunding

Høyrisikoprodukt

Bitcoin

Lavrisikoprodukt
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Figurerer kunden på lister?
Opplyst om tidligere sanksjoner?
Straﬀeforfølgelse? Ilagt forv. reaksjon?

Land/lokasjon
Type business
Sammensatt eller
homogen kundemasse?

Opplyst om
tidligere sanksjoner?
Straﬀeforfølgelse?
Ilagt forv. reaksjon?

Unormalt kort

Kontanthåndtering

Risikoprofil

Kundetiltak

Hva er kundeforholdets formål
og tilsiktede art?
§§ 12 (5) og 13 (5)

Forventet
transaksjonsmønster
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Generelle / andre omdømmerelatert opplysninger
Sårbarhet

Kundenes omdømme, sårbarhet mv.
Særlig ved få kunder / utsatte kunder.

Hvorfor?
Lignende parallelle
kundeforhold

Hvor?

Generelle / andre
omdømmerelatert
opplysninger

Åpne eksterne kilder,
god kvalitet

Øvrige relevante
forhold ved
kunden?

Søkemotor/indeksering
Nei. Hvorfor ikke?
Ja. Hvorfor avsluttet?

Statlige/oﬃsielle lister/info
Kommersielle ikkestatlig lister

Informasjon fra onboarding innhentes,
bekreftes, vurderes og dokumenteres.

Likviditet
Tiltak mot hvitvasking terrorﬁnansiering og øko. krim. forøvrig

Sårbarhet

Figurerer kunde på lister?

Media
Virksomheter
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Tidligere tilsvarende
kundeforhold andre
steder?

NGO

Andre tiltak mot
sårbarhet
Type bransje

Revisor
Interne kontrollsystemer

Plassering av kunde i risikoklasse: H, M+, M, M- og L

