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Formål  

Ifølge hvidvasklovens §§ 1, stk. 1, nr. 81 og 7 er EW Leasing, fordi det udbyder finansiel leasing, forpligtet til 

at udarbejde en vurdering af risikoen for, at Selskabet bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af 

terrorisme. 

Formålet med nærværende politik er at identificere potentielle risici for, at EW Leasing misbruges til finansiel 

kriminalitet, for derved at begrænse/inddæmme misbrugen i praksis, hvilket konkret udmønter sig i en række 

politikker og procedurer så som: 

 

Politikker, som forholder sig til:  

• Identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomheden i sin forretningsmodel påtager sig 

• Risikostyringens formål 

• Virksomhedens risikoområder 

• Ansvarsfordeling og risikoledelse og styring organisatorisk i virksomheden.  

Procedurer som beskriver, hvordan følgende områder bliver håndteret i praksis: 

• Risikostyring 

• Kundekendskabsprocedurer 

• Undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt 

• Dokumentation og opbevaring af oplysninger 

• Selskabets hvidvaskansvarlige  

• Screening og undervisning af medarbejdere 

• Intern kontrol. 

 

Selskabet har endvidere en række bilag, der knytter sig til nærværende politik, som anvendes i praksis i 

forbindelse med gennemførelse af KYC-proceduren.  

 

Som led i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering har EW Leasing registreret sig efter hvidvasklovens 

§ 48, stk. 1 og 2 hos Finanstilsynet, idet Selskabet udbyder finansiel leasing. Finanstilsynet kan føre tilsyn 

med, at EW Leasing har de fornødne procedurer og manglende overholdelse heraf kan sanktioneres. 

 

 

1 Jf. Bilag 1 til hvidvaskloven. 
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Del 1 

Risikovurdering af EW Leasing 

1. Baggrund 

Ifølge Finanstilsynets vurdering er der en generel høj iboende risiko hos leasingvirksomheder for 

at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og ifølge Vejledningen til 

hvidvaskloven2 ligger følgende betragtninger til grund af den høje iboende risiko:  ”(…) udbyder 

af finansiel leasing, er i risici for, at produktet kan misbruges til finansiering af terrorisme. En 

person kan lease en bil uden intention om at aflevere den tilbage og herefter melde den stjålet”. 

Det fremgår tillige af den nationale risikovurdering (SØIK), at der er modtaget en del 

underretninger, hvor leasing – eksplicit ved biler – er nævnt i mistankegrundlaget3.  

Leasing er ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet en relativt ny metode til hvidvask af 

ulovlige midler og politiets erfaring er, at særligt rockere og bandemedlemmer er interesserede 

i leasing, da de ved at lease kan forhindre myndighederne i at beslaglægge køretøjerne, netop 

fordi leasingselskabet er rette ejer4.  

Hvidvasksekretariatet modtog tilbage i 2017 en del underretninger, hvor leasing hovedsageligt 

af biler er nævnt i mistankegrundlaget. Størstedelen af underretningerne angår privatleasing, 

mens andre vedrører leasing af erhvervsbiler, entreprenørmaskiner og andet udstyr5. 

For definitioner af begreberne ”hvidvask” og ”finansiering af terror” henvises til hvidvasklovens 

§§ 3 og 4.  

Følgende udgivelser ligger til grund for Selskabets risikovurdering:  

o Den internationale risikovurdering (Europa-kommissionens Supranationale 

Risikovurdering), SNRA, som findes via Finanstilsynets hjemmeside.  

o Den nationale risikovurdering (SØIK’s nationale risikovurdering) 

o PET’s National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark  

o PET’s Vurdering af terrortruslen mod Danmark 

 

2 Jf. Vejledningen s. 28. 

3 https://www.finansforbundet.dk/dk/nyheder/2017/straksoverforsler-kan-udnyttes-til-hvidvask/ 

4 Jf. den nationale risikovurdering af 2018, s. 85 

5 Jf. den nationale risikovurdering af 2018, s. 85 

https://www.finansforbundet.dk/dk/nyheder/2017/straksoverforsler-kan-udnyttes-til-hvidvask/
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2. Forretningsmodel 

EW Leasings formål er at drive leasingvirksomhed, der opererer på det danske marked. 

Hovedkundegruppen er mindre danske virksomheder, og anno 2022 forefindes ikke danske 

privatpersoner som en del af kundesegmentet. EW Leasing har en mindre kundeportefølje på 

ca. 25 - 30 kunder, og som udgangspunkt vil EW Leasing altid møde dets kunder fysisk i den 

indledende fase.  

EW Leasing, leaser vogne, f.eks. toilet -, spise - og beboelsesvogne, og leaser ikke 

motorkøretøjer. Selskabets vogne hentes hos et søsterselskab, og en vogn vil altid have en 

maksimumhandelsværdi på 200.000 kr.  

EW Leasing udbyder alene leasing af disse vogne – ikke andre tjenesteydelser - hvorfor 

forretningsmodellen for Selskabet er enkelt.  

Ud fra EW Leasings forretningsmodel og grundet det faktum, at Se EW Leasing leaser letvogne, 

om end det ikke er motorkøretøjer som eksplicit nævnes som faresignal i Vejledningen til 

hvidvaskloven og af Finanstilsynet, jf. ovenfor, er der dog en risiko for, at EW Leasing misbruges 

til hvidvask og finansiering af terror, jf. nedenfor.  

3. Risikofaktorer 

Da EW Leasings drift er omfattet af hvidvaskloven, skal Selskabet i mødet med dets 

leasingkunder anlægge en risikobaseret tilgang og dermed konkret fra kunde til kunde vurdere, 

om et kundeforhold kan kategoriseres som begrænset, almindeligt eller med forhøjet risiko. 

Hvidvasklovens bilag 2 og 3 opregner risikofaktorer, som EW Leasing inddrager i sin vurdering af 

kunden, og disse er vedlagt som bilag 1 til nærværende politik (”risikofaktorer efter 

hvidvaskloven”). 

For EW Leasing er det en kerneværdi ikke at indgå forretningsforbindelser med kunder, hvor 

Selskabet konkret vurderer, at der foreligger en høj risiko for, at vi misbruges til kriminalitet af 

finansiel karakter.   

For ikke at indgå forretningsforbindelse med disse kunder, vil EW Leasing møde dets leasing 

kunder ud fra en risikobaseret tilgang, jf. figuren nedenfor, hvilket betyder, at møder Selskabet 

en potentiel kunde, som kommer fra en bestemt branche eller fra et land, så arbejder EW 

Leasing ud fra nedenstående risikoformodning:  

 
 

Faktor 

 

Risiko 

 
Kundetype 

 
Lande 

 
Leveringskanal 

 
Produkter 

 
Tjenesteydelser 

 
Branche 

 
Andre forhold 
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  Meget høj risiko 

PEPs, kunder med 
forbindelse til brancher 
med høj risiko 

Iran og Nordkorea, samt 
andre identificerede 
højrisikolande 

Levering uden fysisk 
kontakt og uden 
særlige 
sikkerhedsforanstaltning
er 

 
Meget høj 

kompleksitet og lav 
gennemsigtighed 

 
Meget høj 

kompleksitet og lav 
gennemsigtighed 

 
Vekselkontorer, 

pengeoverførsler 

 
Ofte atypiske 

transaktioner 

  

Højere risiko 

 
Kundesegmenter af 
højere risiko og 
Danske PEPs 

 
Lande, der er kendt for 
et højt niveau af 
korruption 

Introduktion gennem 
tredjemand uden 
direkte kontakt 

 
Høj-værdi- 
produkter 

 
 

Private-banking 

 
Pengeinstitutter og 

spilvirksomhed 

 
Forretningsmodel 
gør det nemt at 
være anonym 

 

Mellem risiko 

 
“Almindelige” kunder 

Lande, der ikke er kendt 
for et højt niveau af 
korruption eller 
terrorfinansiering 

 
Leveringskanalen 
hverken øger eller 
mindsker risikoen 

Produkter, der 
hverken har et højt 
eller lavt niveau af 
gennemsigtighed 
eller størrelse 

Tjenesteydelser, der 
hverken har et højt eller 
lavt niveau af 
gennemsigtighed eller 
størrelse 

 
Elektroniske 

betalingsservices 

Forretningsmodel 
medfører hverken 
begrænset eller 
øget risiko 

 

Lavere risiko 

Virksomheder 
underlagt tilsyn eller 
børsnoterede 
selskaber 

EU- og EØS-lande og 
tredje lande med 
begrænset 
korruption 

 
Direkte levering, 

men begrænset 
kontakt til kunden 

 
Lav-værdi 
produkter 

 
Simple 
tjenesteydelser 

 
Advokater og 

revisorer 

 
Forretningsmodel 
medfører let 
identifikation af 
kunderne 

 

Meget lav risiko 

 
Offentlige 

myndigheder 

 
Særligt sikre EU- og 
EØS-lande, samt 
tredjelande 

Leveringen medfører, 
at det er umuligt at 
anvende ydelsen ved 
hvidvask 

 
Meget lav 
kompleksitet og høj 
gennemsigtighed 

Meget lav kompleksitet 
og høj gennemsigtighed 

 
Livsforsikring og 
pensionskasser 

 
Forretningsmodel 
medfører laveste 
risiko 

 

Hvidvasksekretariatet har publiceret ”INDIKATORER PÅ HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER 

FINANSIERING AF TERRORISME”, hvori finansiel leasing efter hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 8 er 

nævnt på side 17. EW Leasing inddrager disse risikofaktorer i mødet med leasingkunderne med 

ekstra fokus på, om potentielle leasingkunder udviser denne adfærd:  

”Kunden virker mere interesseret i leasingaftalen end bilen eller andet maskinel, der leases. 

Kunden ønsker at lease udstyr, der ikke passer til virksomhedens funktion/ydelser. Samme person 

ønsker at lease flere biler. Kunden ønsker at få lån udbetalt til en anden konto end sin egen. 

Kunden opretter lån, og indfrier lånet efter kort tid. Kunden indbetaler mange ekstraordinære 

indbetalinger på lånet, inden for en kortere periode. Kunden optager hyppigt lån og betaler 

hurtigt lånene ud for derpå at optage nye. Ved kreditvurderingen ses kunden ikke umiddelbart 

at have behov for lån6”. 

 Leasingselskabets kunder 

EW Leasing leaser letvogne til mindre danske virksomheder, som primært er beskæftiget 

indenfor håndværkerbranchen eller eventbranchen. EW Leasing leaser til privatejede 

virksomheder og anpartsselskaber, i mindre grad til aktieselskaber. EW Leasing har ingen 

 
6 https://anklagemyndigheden.dk/sites/default/files/inline-
files/INDIKATORER%20P%C3%85%20HVIDVASK%20AF%20UDBYTTE%20ELLER%20FINANSIERING%20AF%20TERRORIS
ME%20-%20Hvidvasksekretariatet%20-%20JUNI%202021.pdf 

 

https://anklagemyndigheden.dk/sites/default/files/inline-files/INDIKATORER%20P%C3%85%20HVIDVASK%20AF%20UDBYTTE%20ELLER%20FINANSIERING%20AF%20TERRORISME%20-%20Hvidvasksekretariatet%20-%20JUNI%202021.pdf
https://anklagemyndigheden.dk/sites/default/files/inline-files/INDIKATORER%20P%C3%85%20HVIDVASK%20AF%20UDBYTTE%20ELLER%20FINANSIERING%20AF%20TERRORISME%20-%20Hvidvasksekretariatet%20-%20JUNI%202021.pdf
https://anklagemyndigheden.dk/sites/default/files/inline-files/INDIKATORER%20P%C3%85%20HVIDVASK%20AF%20UDBYTTE%20ELLER%20FINANSIERING%20AF%20TERRORISME%20-%20Hvidvasksekretariatet%20-%20JUNI%202021.pdf
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udenlandske kunder eller kunder med en indviklet og uigennemskuelig selskabsstruktur.   

EW Leasing kender dets kunder godt, og vil i overvejende grad møde ejeren af 

kundevirksomheden ved første møde, hvorved Selskabet har de bedste muligheder for at 

legitimere den reelle ejer og spørge ind til formålet med at lease vognen m.v. EW Leasing har 

ingen kunder, som er politisk eksponerede.  

EW Leasing leaser ikke biler til dets kunder, og det er netop leasingbiler som primært er nævnt 

som potentiel fare ift. hvidvask og terrorfinansiering, jf. også Vejledningen til hvidvaskloven s. 

28. EW Leasing handler ikke med kunder, hvor der forefindes en særlig eksponering i kontanter, 

f.eks. mindre forretninger, herunder kiosker, pizzarier, tatovører, neglesaloner og lignende. 

EW Leasing handler heller ikke med kunder, som er i besiddelse af eller handler med særligt 

værdifulde genstande, f.eks. guldsmede, gallerier m.v. EW Leasing har heller ikke Frie skoler eller 

moskéer som en del af kundegruppen. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der 

agerer indenfor væddemål, poker, onlinespil m.v. Sidst men ikke mindst indgår EW Leasing 

heller ikke forretningsrelationer med virksomheder indenfor den finansielle sektor, 

herunder også kryptovaluta, eller virksomheder indenfor professionelle sportsaktiviteter.  

Sammenfattende udgør EW Leasings kundesegment således en begrænset risiko, idet Selskabet 

altid møder dets kunder fysisk og har en lille kundeskare, som ikke falder indenfor særligt 

risikofyldte kundegrupper.  

 Leasingydelser 

EW Leasings drift består i leasing af letvogne, herunder beboelsesvogne, mandskabsvogne – og 

spise – og kontorvogne. EW Leasing sælger ikke andre ydelser.  

 Leveringskanaler 

EW Leasing indgår aftaler med kunden ved først at have haft forudgående drøftelser og fysisk 

kontakt, og desuden møder kunden også op ved afhentning af vognen. EW Leasing oplever 

således en begrænset risiko, jf. også Vejledningen til hvidvaskloven s. 30.  

 Lande og geografiske områder 

EW Leasing er ikke forbundet med lande eller geografiske områder, så der opleves ingen 

potentielle farer her. 

 Særligt om kontante midler 

Kontanter har, som følge af deres anonymitet, en selvstændig risiko for at blive anvendt til 

hvidvask og terrorfinansiering. Ifølge Finans og Leasing skal betaling af leasingydelse ske via 
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bankoverførsler. 

EW Leasing er derfor særlig opmærksom på, om det indgår forretningsforbindelser med kunder, 

som generelt handler med kontanter.  

Som led i at identificere disse kunder, opererer EW Leasing ud fra en vis formodning for, at 

mindre forretninger såsom kiosker, grønthandlere, pizzarier, sandwich – og juicebarer og 

lignende kan udgøre en særlig risiko for Selskabet, men det er ikke givet, idet disse kan have 

outsourcet deres økonomihåndtering til f.eks. eksterne bogholdere. EW Leasing har vedtaget, 

at der ikke må modtages kontante midler. Desuden skal kunden betale via PBS.  

4. Samlet vurdering 

 EW Leasing er altid i dialog med alle dets leasingkunder og ser kunderne ved fysisk fremmøde. 

Der foreligger således intet problem med at identificere kunderne. Kundernes aktivitet udføres 

i al væsentlighed i Danmark og er af klar overvejende grad danskere med bopæl i Danmark og 

en primær tilknytning til Danmark. Der er således ikke grænseoverskridende faresignaler eller 

lignende.  

 Ud fra en samlet vurdering af EW Leasings kundeportefølje er vurderingen således, at den i 

boende risiko for, at Selskabet kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering ud fra 

størrelse, art, geografi og type af kunder, er lavere end, når der er tale om leasing af 

motorkøretøjer, om end der fortsat er en risiko til stede. Derfor har EW Leasing fastsat rammer 

og procedurer med henblik på at reducere risikoen for at Selskabet involveres i 

hvidvaskaktiviteter m.v.  

5. Opdatering af risikovurderingen  

 EW Leasing vil årligt vurdere, om der er behov for en opdatering af risikovurderingen. Ved 

ændringer i Selskabets forretningsmodel, f.eks. udbud af nye ydelser eller nyt kundesegment, 

vil risikovurderingen naturligvis blive opdateret. Hvis der ikke forekommer ændringer, nøjes 

Selskabet med at gennemgå risikovurderingen for derefter at kunne konstatere, at der ikke er 

grundlag for at opdatere den.  

DEL 2 

Risikostyring af EW Leasing 

6. Forankring i ledelsen 
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 Ledelsen går forrest og er synlig for alle medarbejdere ift. at sikre, at EW Leasing ikke udsættes 

for hvidvask eller terrorfinansiering. 

7. Tiltag ift. risikostyring 

 EW Leasing har en hvidvaskansvarlig, som er udpeget af direktionen, der forestår 

implementeringen af de nedskrevne politikker og heraf følgende forretningsgange og kontroller.  

 For en sikring af, at EW Leasing ikke udnyttes til anbringelse af midler, der er tilvejebragt ulovligt, 

og for at deres oprindelse derved kan sløres for omverdenen, ønsker Selskabet ikke at modtage 

kontante indbetalinger og betalinger skal – og kan kun - ske via PBS.  

 EW Leasings kunder, hvad enten disse er direkte fysiske personer eller reelle ejere, identificeres 

og legitimeres ved personligt (frem)møde alternativt ved online videoopkald. 

 Indledning af kundeforhold, hvor kunden eller dennes reelle ejere befinder sig uden for EU, skal 

godkendes af den  hvidvaskansvarlige og være under skærpet opsyn, uagtet at kunden ud over 

sin nationalitet kan betragtes som lavrisiko (forefindes ikke anno 2022). 

 EW Leasing sikrer, at relevante medarbejdere og ledelsen modtager tilstrækkelig undervisning 

om forhold, der relaterer sig til hvidvask eller terrorfinansiering, som afholdes årligt medmindre 

der er tale om væsentlige forhold. 

 Selskabets medarbejdere skal i videst mulig udstrækning forsøge at identificere oprindelsen for 

midler, der benyttes til udbetalingen af en leasingaftale.  

 Enhver medarbejder i EW Leasing, der måtte finde et kundeforhold betænkelig, mistænkelig 

eller ikke er fuldstændig tryg ved sagen eller kundeforholdet skal kontakte den 

hvidvaskansvarlige. 

 EW Leasing kræver ren straffeattest ved alle ansættelsesforhold som er involverede i 

leasingaktiviteter. 

 EW Leasing søger i videst mulig udstrækning at følge de anbefalinger, der måtte blive udstedt af 

brancheorganisationer i det omfang, disse er realiserbare og tilstrækkelige inden for EW 

Leasings rammer og lovgivningen i øvrigt. 

8. Procedurer 

  Kundekendskabsproceduren ”KYC-proceduren”  

EW Leasing identificerer og kontrollerer kunden i forbindelse med etablering af 
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forretningsforbindelsen, jf. bilag 1.1, hvilket i praksis betyder, at EW Leasing, når det åbner en 

konto for kunden, skal gennemføre KYC-proceduren. KYC-proceduren skal sikre, at der ikke er 

anledning til tvivl om, at kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være, og EW 

Leasing vil uden undtagelse kontrollere;  

 

o identitetsoplysninger for fysiske personer og reelle ejere, hvilket i praksis betyder, at EW 

Leasing indhenter kopi af pas/kørekort og sundhedskort, og det af kunden oplyste navn og 

CPR-nr. skal stemme overens med pas/kørekort (typisk kontrolkilden). Har kunden ikke et 

dansk CPR-nr., indhentes fødselsdato og kopi af pas og f.eks. et udlændinge - eller id-

nummer.  

o en juridisk persons koncernstruktur, hvilket i praksis betyder, at Selskabet beder om 

virksomhedens navn og CVR-nr. samt kopi af identitetsoplysninger på dem, som ejer mere 

end 25 procent af virksomheden (jf. ovenstående), og foretager et CVR-opslag af kunden for 

at klarlægge virksomhedens ejer – og kontrolstruktur.  

o kundens formål, hvilket i praksis betyder, at Selskabet spørger ind til de nærmere 

omstændigheder for at ville lease en vogn, finansiering heraf m.v. Endvidere skal den ansatte 

eller ledelsesperson, som indgår aftalen med kunden kende de egenskaber og forhold ved 

forretningsforbindelsen, der giver den dens særpræg. Disse oplysninger er relevante for at 

vurdere, om der kan være tale om usædvanlige forhold, som skal undersøges nærmere.  

Hvis kunden nægter at medvirke til gennemførelse af ovenstående KYC-procedure, må det have 

formodningen med sig, at der foreligger en risiko for, at EW Leasing kan blive misbrugt hvidvask 

eller lignende, og EW Leasing vil derfor afholde sig fra at indgå en leasingaftale med denne 

kunde, jf. bilag 1.2. 

Ifølge Finanstilsynet kan processen fra indhentning af oplysninger til kontrolleren af en fysisk 

person foregå således7:  

1. Kunder/reelle ejere oplyser sit navn og cpr-nr. til virksomheden (se 3 pkt. Ovenfor) 

2. Kunden foreviser virksomheden sit kørekort eller pas, samt sundhedsbevis 

3. Virksomheden kontrollerer, at oplysningerne på kørekortet stemmer overens med kundens 

oplysninger 

4. Virksomheden opbevarer dokumentation for kontrollen af identitetsoplysningerne. 

EW Leasing gennemfører KYC-procedurer ved relevante ændringer i kundens forhold eller 

handlemønstre. Denne løbende undersøgelsespligt gennemføres med passende intervaller, 

men laves på ny hvis kundes omstændigheder ændrer sig, når der opstår tvivl om hvorvidt de 

 

7 Finanstilsynet, 2018b, s. 58 
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tidligere indhentede oplysninger om kundes identitet er korrekte, eller når der er mistanke om 

hvidvask eller terrorfinansiering.  

 Særligt om fuldmagt  

Når der indgås en aftale som følge af en fuldmagt, sikrer EW Leasing sig, at der ligger en beføjelse 

(dvs. får forevist fuldmagten). Ud over at der skal laves en kundekendskabsprocedure på den 

reelle kunde skal den, som har fået beføjelsen til at handle på en andens vegne identificeres og 

legitimeres, eller identiteten skal på anden måde kontrolleres. 

 Særligt omkring politisk eksponerede personer 

EW Leasing undersøger, om kunden – eller dennes nærtstående - er politisk eksponeret ved at 

tjekke Finanstilsynets hjemmeside, se bilag 2: https://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/pep-

liste 

 Særligt om skærpede kundekendskabsprocedurer  

EW Leasing skal allerede fra indgåelsen af kundeforholdet med kunden påse, om der er tale om 

en høj risiko. Et eksempel på et kundeforhold med potentielt højere risiko kan være en ny kunde, 

som ikke har bopæl eller driver virksomhed i landet,  men som alligevel ønsker at lease her i 

landet. Selskabet gennemfører altid gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer:  

o hvis kunden er en politisk eksponeret person (PEP) se nedenfor.  

o ved etablering af en grænseoverskridende korrespondentforbindelse med respondenter fra 

lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det 

finansielle område. 

o Der henvises i den forbindelse til bilag 3.  

 Undersøgelses –, noterings –, og underretningspligt 

EW Leasing har registreret sig, også med angivelse af dets hvidvaskansvarlige, på 

www.hvidvask.dk. Ved mistanke om forhold benyttes indberetningsmail skabelonen: 

https://anklagemyndigheden.dk/da/brugervejledninger 

 

EW Leasing vil altid undersøge om det forhold, der er vurderet til at være usædvanligt, giver 

grundlag for mistanke eller formodning om hvidvask eller finansiering af terrorisme eller om en 

mulig mistanke kan afkræftes. Konkret betyder det, at Selskabet foretager tilstrækkelige 

undersøgelser af alle usædvanlige transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og 

aktiviteter, lige som EW Leasing opbevarer og noterer disse jf. nedenfor. Det kan derfor være 

nødvendigt at EW Leasing beder kunden om at underbygge sin forklaring, f.eks. med 

https://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/pep-liste
https://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/pep-liste
http://www.hvidvask.dk/
https://anklagemyndigheden.dk/da/brugervejledninger
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dokumentation. 

EW Leasing sætter endvidere transaktioner i bero, såfremt der er mistanke om eller rimelig 

grund til at formode, at en transaktion har tilknytning til hvidvask, indtil der er sket underretning 

til hvidvasksekretariatet. Selskabet sætter også transaktioner i bero, hvis det har rimelig grund 

til at formode, at en transaktion, midler eller lignende har haft tilknytning til finansiering af 

terrorisme.  

Hvis EW Leasing oplever mistanke eller med rimelig grund formoder, at en kunde har eller har 

haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, undersøges kunden med henblik på 

at af - eller bekræfte mistanken, jf. undersøgelsespligten. Resultatet af undersøgelsen 

dokumenteres skriftligt og opbevares i 5 år, jf. noteringspligten. 

Hvis EW Leasing finder andre mistænkelige forhold, gives meddelelse herom til 

Hvidvasksekretariatet, hvor Selskabet altid følger Hvidvasksekretariatets retningslinjer8, jf. 

underretningspligten.   

 Selskabets hvidvaskansvarlig 

EW Leasings direktion har udpeget en hvidvaskansvarlig, som har fuldmagt til at træffe 

beslutning på Selskabets vegne om godkendelse af EW Leasings politikker, procedurer, 

kontroller og godkendelse af særlige kundeforhold.  

Hos EW Leasing vælges altid en person som har et tilstrækkeligt kendskab til Selskabets 

risikoprofil og specifikke risikofaktorer og som er uafhængig. Den ansvarliges opgaver fremgår 

bl.a. af bilag 6, og kan følge Bilag 5 i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af 

hvidvaskdokumentationen.  

Den hvidvaskansvarlige kan uddelegere sine opgaver på området. 

 Screening og undervisning af medarbejdere 

EW Leasing har iværksat procedurer, der sikrer kendskab om, hvorvidt den pågældende 

medarbejder er blevet dømt for handlinger, der udgør en risiko for misbrug af medarbejderens 

stilling. Konkret undersøger EW Leasing, at medarbejderne ikke er dømt for strafbare forhold 

ved at få forevist en straffeattest, og sikrer sig også, at medarbejderen har tilstrækkelige 

kvalifikationer. EW Leasing håndhæver denne screeningsproces overfor medarbejdere som 

direkte eller indirekte kan udnytte sig stilling til at medvirke til hvidvask, dog altid ud fra et 

 

8 https://anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask 
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proportionalitetsprincip.  

 Dokumentation og opbevaring af oplysninger  

De personoplysninger, EW Leasing indhenter i medfør af hvidvasklovens regler, gemmes i 

overensstemmelse med de til enhver tid databeskyttelsesretlige regler.  

De personoplysninger, EW Leasing indhenter i medfør af hvidvasklovens regler, vil som 

udgangspunkt blive opbevaret i fem år efter kundeforholdets ophør.  

EW Leasing videregiver ikke personoplysninger uden kunders samtykke, medmindre Selskabet 

er retlig forpligtet hertil i henhold til lovgivningen, f.eks. hvis der er en mistanke om hvidvask. 

EW Leasing er ligeledes forpligtet til direkte at underrette Hvidvasksekretariatet, såfremt der 

opstår mistanke om, at selskabet bliver anvendt til hvidvask af penge eller er involveret i 

finansiering af terrorisme.  

Selskabet benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandør (LENEO A/S ,C/O Matrikel 1, 

Højbro Pl. 10, 1200 København K), som – kan få overladt personoplysninger for at udføre deres 

arbejde for os.  

 Intern kontrol 

EW Leasing vil årligt påse og kontrollere, at ovenstående procedurer og politikker følges. 

Ligeledes vil nye medarbejdere blive gjort bekendt med disse processer. Kontrolfunktionen 

ligger hos den til enhver tid hvidvaskansvarlige. Se bilag 4, jf. bilag 6. 

9. Ændringer  

Den hvidvaskansvarlige kan uddelegere sine opgaver på området, og kan til enhver tid med 

direktionens tilladelse ændre indholdet af nærværende rapport.  

 

 

 

*** 

 

 


