Sounder 2 Rutiner
I dette prosesskartet beskrives rutiner for rapporteringspliktige. Utarbeidelse, gjennomføring
og oppdatering av rutiner er viktig fordi rutinene beskriver rapporteringspliktiges praktiske
gjennomføring av Hvitvaskingsloven basert på den virksomhetsrettede risikovurderingen.

Håndtering av identiﬁsert
risiko § 8 (1)

Funksjon for mål

Sikre etterlevelse av
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Beskyttelse av omdømme

Andre formål

Reduksjon av risiko for HV/TF

Virksomhetsinnrettet
risikovurdering

Grunnlag
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Spesialtilpasning

Hvem utarbeider
Godkjenning § 8 (4)

Generelle rutiner

Oppfølging § 8 (5)

Større gjennomgang intervall/ansvar

Oppdatering

Mindre oppdateringer intervall/ansvar

Implementering

Hvem har ansvar?

I virksomheten § 35 (1)

Internkontroll

Hvordan?

Etterlevelsesansvarlig § 35 (2) a
Gjennomføre sikkerhetsvurderinger av ansatte § 35 (2) b
Uavhengig kontroll § 35 (2) c

Rutiner

Grunnopplæring § 36 (1)

Opplæring

Sounder-kart 3
Oppfølgende opplæring § 36 (2)

Supplerende rutiner

Vern mot negative
reaksjoner § 37 (1)

Kundetiltak overfor kunde
Generelle rutiner

Bekreftelse av reell
rettighetshavers identitet

Varslingssystemer
§ 37 (2)

Ev. andre kundetiltak
overfor andre § 15

Bekreftelse av rett til å
handle på kunders vegne

Kundetiltak

Rutiner for om/når bruk av
forenklede kundetiltak § 16

Innhente / vurdere opplysninger
om kundeforholdets formål /
tilsiktede art

Rutiner for forsterkende
kundetiltak

Når?

PEP

Virksomhetsrisiko

Hva går de ut på?

Andre situasjoner
vurdert som
forhøyet risiko

Produkt-, tjenesteog transaksjonsrisiko

Løpende oppfølging
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Supplerende rutiner

Gjennomføring av
undersøkelser

Leveringskanalrisiko
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Kunderisiko

Supplerende rutiner

Informasjon til kunder

Rutiner for håndtering
av personopplysninger
og andre opplysninger

Plikt

Plikt til registrering og lagring
av opplysninger § 30 (1)

§ 28 (2) meddelelse
§ 28 (7) meddelelse

Plikt til sletting av personopplysninger § 30 (2)

§ 26 (1) (2) utlevering av opplysninger
til myndighetene (Økokrim)

Informasjonsﬂyt

Rutiner for rapportering
til Økokrim

Geograﬁrisiko

Unntak fra innsyn § 32

Utlevering ifm. deling av
opplysninger v/ kundetiltak § 22 (5)

§ 31 (2) (3)
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Annen utveksling av opplysninger

§ 28 (5)

Supplerende rutiner

Utlevering av opplysninger i konsern
§ 31, Hvitvaskingsforskriften § 6-5

§ 28 (6)
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