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Beskriver den allmänna riskbedömningen adekvata inneboende risker, riskmitigerande åtgärder och kvarvarande risker? Framkommer

det hur företaget kan utnyttjas för penningtvätt respektive finansiering av terrorism?

Har företaget en lämplig metod för att ta fram, uppdatera och dokumentera den allmänna riskbedömningen? Medverkar samtliga

relevanta intressenter?

Har företaget beaktat relevanta externa källor och intern data i den allmänna riskbedömningen?

Tar riskklassificeringen sin utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och i den inhämtade kundkännedomen om kunden?

Är kundens riskklass dokumenterad och följs kundens den upp och utvecklas över tid? Exempelvis i samband med nya produkter eller

tjänster.

Är fördelningen mellan hög- och lågriskkunder rimlig i förhållande till den allmänna riskbedömningen och företagets verksamhet,

storlek och art?

Finns rutiner för modellriskhantering som beskriver den bakomliggande teorin och de antaganden som har lett fram till

riskklassificeringsmodellens utformning? 

Har riskklassificeringsmodellen validerats samt modellstruktur och modellstabilitet utvärderats?

Omfattas samtliga kunder, produkter och transaktioner av daglig monitorering? 

Bygger transaktionsövervakningen på de risker som identifierats i den allmänna riskbedömningen och på den inhämtade

kundkännedomen om kunden?

Vilka riskscenarier används i dagsläget och hur kombineras olika datapunkter? Finns det någon information om kunden som skulle

förbättra effektiviteten som saknas idag?

Har någon effektivitetsmätning av scenariona genomförts? 

Har modellen för transaktionsövervakning utvärderats och validerats?

Monitoreras transaktioner i realtid eller ex-post? Finns möjlighet att stoppa och ev. neka transaktioner i realtid?

Är utredning och beslut tillräckligt underbyggda och dokumenterade? 

Har rapportering till Finanspolisen skett utan dröjsmål?

Hur hanteras kunder som blivit rapporterade?

1.   Kontroll av allmän riskbedömning och riskklassificering av kund

Syftet med kontrollen 

Företagen ska upprätta en allmän riskbedömning för att identifiera vilka risker företaget exponeras för. Företaget ska även bedöma den

risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Riskklassificeringen av

kunden ska utgå ifrån den allmänna riskbedömningen och styr omfattningen av de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas. Om en modell

används för riskklassificering ska modellen valideras.

Att tänka på vid bedömning

2.Kontroll av transaktionsövervakning och rapportering till Finanspolisen

Syftet med kontrollen 

Företagen ska övervaka transaktioner för samtliga kunder, inklusive enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande och misstänka

beteenden. Övervakningen av transaktioner ska utgå från företagets allmänna riskbedömning och den riskklassificering som tilldelats

kunden. Företagen ska säkerställa att transaktionsövervakningen är effektiv och lämplig genom att löpande utvärdera monitoreringen av

kunderna. 

Att tänka på vid bedömning



Kontrolleras samtliga nya kunder samt verkliga huvudmän mot sanktionsförordningarna innan affärsförbindelse etableras?

Kontrolleras befintliga kunder och verkliga huvudmän på daglig basis? 
Kontrolleras enstaka transaktioner i realtid mot sanktionsförordningarna? 
Har företaget genomfört några test av sanktionsscreeningen för att säkerställa att den är korrekt och fullständig?

Hur utreds en träff mot sanktionsförordningarna? 
Hur lång tid tar en utredning av en träff och hur dokumenteras utredningen?

Vilka rutiner finns för en riktig träff?

För vilka kunder inhämtas kundkännedom? Har företaget rutiner för att upptäcka sk. sambandstransaktioner samt uppmärksamma
när företaget etablerar en affärsförbindelse med kunden genom konkludent handlande?

Inhämtas kundkännedom direkt från kund, från externa källor eller en kombination? 
Finns alla vidtagna kundkännedomsåtgärder dokumenterade i stickproven och bedöms svaren?

Har skärpta kundkännedomsåtgärder vidtagits för högriskkunder? 
Genomförs löpande uppföljning av befintliga affärsförbindelser? Med viss regelbundenhet, samt ad hoc exempelvis i samband med
nya produkter eller tjänster?

Saknar företaget kundkännedom för några befintliga kunder? 
Har företaget avslutat affärsförbindelser utan tillräcklig kundkännedom eller oacceptabel risk? Finns det några kundgrupper som inte
accepteras av företaget pga. oacceptabel risk, sk. de-risking?

Avseende vilka delar av kundkännedomen förlitar sig företaget på utomstående? Vilka delar utförs av företaget självt?

Finns det vissa delar som helt outsourcas till tredje part?

Finns samarbetet dokumenterat i avtal?

Finns någon intern outsourcing eller förlitande på tredjepart inom koncernen?

Vilken uppföljning och kontroll sker av tredjepart?

Finns tillräcklig dokumenterad kundkännedom för kunderna? 
Hur ser informationsdelning ut? Får företaget ta del av uppgifterna utan dröjsmål? Kan företaget få del av underliggande
dokumentation på begäran? 

3.Kontroll av efterlevnad av sanktionsförordningar

Syftet med kontrollen

Företagen ska säkerställa att en affärsförbindelse inte ingås med en fysisk eller juridisk person som finns upptagen på EU:s

sanktionsförordningar. Företagen ska även kontrollera huruvida befintliga kunder tas upp på EU:s sanktionsförordningar under

affärsförbindelsens gång. I det fall företaget uppmärksammar kunder som finns listade ska medlen frysas och kunden rapporteras till
Finansinspektionen. 

Att tänka på vid bedömning

4.Kontroll av kundkännedomsåtgärder 

Syftet med kontrollen 

Företagen ska vidta riskbaserade kundkännedomsåtgärder i syfte att uppnå god kännedom om sina kunder och deras affärer för att

kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Åtgärder för att uppnå
kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden

(kundens riskprofil).

Att tänka på vid bedömning

5. Kontroll av åtgärder som utförs av utomstående

Syftet med kontrollen

Vissa företag förlitar sig på utomstående att vidta vissa åtgärder, dvs. på ett annat företag som lyder under penningtvättsregelverket.

Detta kan vara bra ur en effektivitetssynpunkt men det blir dock viktigt att säkerställa att företaget utan dröjsmål får ta del av

informationen och de kontroller som det utomstående företaget tillhandahåller och följer upp kvaliteten av informationen. 

Att tänka på vid bedömning 


