Sounder 3 Kundetiltak ved onboarding
Dette prosesskartet gir en oversikt over onboarding-prosessen med hensyn til antihvitvasking
og terrorﬁnansiering. Basert på kundetiltak plasseres kunden i risikoproﬁler. Dette vil være neste
steg i prosessen. Dette danner grunnlaget for en lovlig, løpende og mer eﬀektiv oppfølging.
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risikovurdering
Informasjon
fra onboarding innhentes, bekreftes, vurderes og dokumenteres.
Informasjon fra onboarding
innhentes,
Informasjonen brukes til å sette kunden i en risikoklasse.
bekreftes, vurderes og dokumenteres.

Revisor
Interne kontrollsystemer

5 Undersøkelser
4 Løpende
& rapportering
oppfølging
Plassering av kunde i risikoklasse: H, M+, M, M- og L

