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Alm. Brand Banks kommentarer til Finanstilsynets ”R edegørelse om inspektion i Alm. Brand 
Bank A/S (hvidvaskområdet)” 
  
Finanstilsynet har i marts 2013 gennemført en inspektion af hvidvaskområdet i Alm. Brand Bank.  
 
Efter inspektionen har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse, som banken skal offentliggøre i 
henhold til ”Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets 
vurdering af virksomheden m.v.”.  
 
Finanstilsynet gennemgik bankens forretningsgange på hvidvaskområdet og foretog en vurdering af, 
hvorvidt disse i tilstrækkelig grad sikrer, at bankens medarbejdere sættes i stand til at overholde de 
pligter, der påhviler banken i medfør af hvidvaskloven. 
 
I forbindelse med undersøgelsen, udtog Finanstilsynet endvidere en række stikprøver til brug for 
vurdering af, hvorvidt bankens egne forretningsgange blev fulgt samt om hvidvasklovens regler om 
legitimation, klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur (virksomhedskunder), afklaring af kundernes 
formål og tilsigtet forretningsomfang, identifikation af politisk eksponerede personer samt 
overvågning af og opmærksomhed på kundetransaktioner, følges.  
 
Finanstilsynet gennemgik bankens risikostyringspolitik, bankens egen vurdering af risikoen for at 
blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terror, funktionsbeskrivelsen for bankens 
hvidvaskansvarlig samt bankens uddannelsesprogrammer for relevante medarbejdere.  
 
Banken har med tilfredshed noteret, at Finanstilsynet vurderer, at bankens nye forretningsgange og 
procedurer på området, som er ledelsesmæssigt forankret, overordnet overholder hvidvasklovens 
krav.  
 
Finanstilsynet har i forlængelse af undersøgelsen afgivet fem påbud på følgende områder: 

• Indførsel af procedurer til sikring af, at der indhentes tilstrækkelige oplysninger om 
kundernes formål og tilsigtet omfang med forretningsforbindelsen 

• Banken skal sikre, at der indhentes tilstrækkelig legitimation af virksomhedskunder, 
herunder at der sker en klarlæggelse af dennes ejer- og kontrolstruktur til brug for 
identifikation af virksomhedens reelle ejere.  

• Banken skal indhente legitimation på de af bankens eksisterende kunder, der fortsat ikke 
er legitimeret. Det skal i den forbindelse sikres, at der ikke sker engagementsudvidelse 
med disse kunder, ligesom banken skal sørge for afvikling af kundeengagementer, hvor 
det ikke er muligt at indhente legitimation, dog med respekt af bankens aftaleretlige 
forpligtelser 

• Banken skal indføre tilstrækkelige procedurer til sikring af, at banken overholder 
hvidvasklovens regler om forretningsmæssig forbindelse med grænseoverskridende 
korrespondentbanker 
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• Banken skal indføre procedurer til sikring af, at banken i tilstrækkelig grad afkræfter en 
mistænkelig transaktion og ellers foretager en indberetning heraf til SØIK. Banken skal 
notere og opbevare resultatet af undersøgelserne.  

 
Arbejdet med efterlevelsen af påbuddene er igangsat og det vurderes, at banken vil kunne 
overholde den af Finanstilsynet fastsatte frist hertil.  
 
For så vidt angår de påtaler og risikooplysninger, der indgår i Finanstilsynets rapport, kan det 
oplyses, at banken har iværksat procedurer til at imødegå disse samt har igangsat arbejdet med at 
tilrette de skriftlige interne retningslinjer til sikring af, at medarbejderne sættes i stand til bedre at 
kunne identificere en politisk eksponeret person og iagttage de forpligtelser, der er forbundet 
hermed.  
 

Med venlig hilsen 

Alm. Brand Bank A/S 

Kim Bai Wadstrøm 
Adm. direktør 
 


