
SAMFUNDPOLITIK 
Fanø Sparekasse anerkender og prioriterer vores samfundsopgaver som pengeinstitut meget højt. Vores 
samfundspolitik rummer såvel områderne for økonomisk kriminalitet, samt en politik for at mindske vores egen 
CO2-udledning, samt begrænse miljøbelastningen i øvrigt, mest muligt. 
 
Økonomisk kriminalitet 
Fanø Sparekasse tager skarpt afstand fra økonomisk kriminalitet og ønsker på ingen måde at blive udnyttet til 
økonomisk kriminalitet. Dette gælder såvel hvidvaskning, skatteunddragelser, terrorfinansiering samt 
cyperkriminalitet, etc. 
 
Vi har iværksat klare instrukser til kundekendskab som alle Sparekassens ansatte skal følge. Instrukserne vil 
løbende blive gennemgået og udbygget i takt med der opstår nye metoder for bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet. Der henvises til forretningsgangen for etablering af kundeforhold privat og etablering af kundeforhold 
erhverv. 
 
1. værn 
For Fanø Sparekasse starter første værn mod økonomisk kriminalitet med, at vi forinden kundeetablering skal 
have et vist kendskab til vores kunder. Derfor er der udarbejdet en forretningsgang for etablering af nye 
kundeforhold. I denne forretningsgang er det, detaljeret beskrevet, hvorledes vi bedst mulig sikrer os størst 
muligt kendskab til kunden. For privatkunder skal følgende afgørelser være på plads: 

1. Det skal afgøres, om der etableres et fast kundeforhold, eller om der er tale om en lejlighedskunde. 
Dette vil afhænge af, hvilke produkter kunden ønsker.  

2. Det skal afgøres, om kunden er repræsenteret af en tredjemand, herunder at denne i givet fald er 
bemyndiget til at repræsentere kunden. Dette vil almindeligvis fremgå af de tilkendegivelser, som 
kunden kommer med om indholdet af kundeforholdet.  

3. Formål og omfang med kundeforholdet skal fastslås.  
4. Kundeforholdet skal risikoklassificeres.  
5. Den korrekte legitimationsprocedure skal fastlægges. Herved fastlægges det hvilke 

legitimationsdokumenter, der skal indsamles  
6. Legitimationsproceduren skal gennemføres i form af indsamling af de dokumenter, der kræves i henhold 

til den fastlagte legitimationsprocedure  
 
Kunden anmodes om at udfylde og underskrive skemaet ”Kundeformål og omfang” – bilag 1.  
 
Yderligere skal Fatca og CRSerklæring – bilag 2 udfyldes og underskrives.  Fatca og CRS omfatter spørgsmål 
om man er amerikansk statsborger og/eller er skattepligtig i USA. Ønsker kunden ikke at besvare de spørgsmål, 
der er på anførte skemaer, kan kundeforholdet IKKE etableres.  
 
For erhvervskunder skal følgende afgørelser være på plads:  
 

1. Virksomhedens identitet samt ejer- og kontrolstruktur skal fastlægges. Hvad dette konkret indebærer, 
afhænger af, i hvilken form kunden er organiseret, f.eks. som et A/S eller et I/S. Der skal desuden 
indhentes de nødvendige legitimationsdokumenter. 

2. Den fremmødte persons bemyndigelse til at repræsentere virksomheden skal fastlægges. I praksis vil 
dette ofte kunne gøres ud fra indholdet af de dokumenter, der indsamles i medfør af ovenstående 
punkt. 

3. Formål og omfang med kundeforholdet skal fastlægges. 
4. Kundeforholdet skal risikoklassificeres.  

 
Ønsker kunden ikke at besvare de spørgsmål, der er på anførte skemaer, kan kundeforholdet IKKE etableres. 
  
 
 



2.        værn 
Personalet i Fanø Sparekasse er instrueret i altid, at være opmærksom på mistænkelige forhold. Opstår der 
mistanke skal kundeforholdet undersøges nærmere, med henblik på at få af- eller bekræftet mistanken. 
 
Er der begrundet mistanke til en person eller en virksomhed, forelægges dette for direktionen som træffer 
afgørelse om viderebehandling af sagen. 
 
Fanø Sparekasse gennemfører dagligt mange kontroller hvor ”unormale” transaktioner tages ud til nærmere 
vurdering. Kan Sparekassen ikke af sig selv finde en naturlig forklaring på den, eller de transaktioner, som har 
medført en alarm, kontaktes kunden for nærmere oplysning. 
 
Såfremt kunden nægter at oplyse Sparekassen om formålet med transaktionen, eller virker forklaringen 
utroværdig kan Sparekassen, evt. foretage indberetning herom, til myndighederne. 
 
Politik for Klima- og miljøbelastning 
Fanø Sparekasse ønsker at bidrage mest muligt til, at Fanø bliver en grønnere ø at være på. 
Vi har derfor foretaget følgende: 
·        Alle vore elektriske lyskilder er drevet af energisparende rør eller LED-lys.  
·        Der printes kun papir i det omfang det er absolut nødvendigt.  
·        Alle IT-skærme er af nyeste teknologi og dermed mest mulig energibesparende  
.        Der er opsat 2 luft til varmekilder i Sparekassens Hovedbygning  (2 luft til varmepumper) 
·        Sparekassens hovedbygning er hulmursisoleret med avispapir  
·        Alle vinduer er med dobbeltglas  
·        Ingen af Sparekassens biler er dieseldrevne  
·        Vi anvender fuldt ud affaldssortering. Pap fra levering af diverse varer til Sparekassen lægges i dertil 
indrettet container, ligesom vi sorterer alt køkkenaffald i biospand og i almindelig affaldsspand  
·        I 2017 lancerede vi ”Engergisparelån” til en rente på kun 2,25 % p.a.  
 
Vi følger udviklingen af grøn energi nøje, og vi ønsker fortsat at bidrage til et grønnere energiforbrug ved 
investering i teknologi, som gør den nye teknologi rentabel og praktisk anvendelig.  
 
Denne politik er kendt af alle medarbejdere og bestyrelsen i Fanø Sparekasse.  
 
Politikken tages op til vurdering efter behov  
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