Invitasjon til julebrunsj med kredittfaglig påfyll
- 4. desember kl. 9-12 på DS Louise, Aker Brygge
Hjertelig velkommen til frokost med faglig påfyll fra Namsfogden i Oslo, Alexander Dey
som vil holde et innlegg om saksutviklingen og gjeldssituasjonen sett fra deres ståsted,
samt utsiktene til at sakene løses. I tillegg tar vi for oss hvitvasking gjennom et innlegg
om BankID AML samt en gjennomgang av endringene i den nye hvitvaskingsloven.
Program fra kl. 9-12 den 4. desember 2018
• Julebrunsj fra kl. 9-10
• Innlegg / faglig del fra kl. 10-12
• Alexander Dey, Namsfogd i Oslo. Saksutviklingen og gjeldssituasjonen i Oslo
• Anne Christine Wettre, Advokat og partner i Ræder. Hvitvaskingsloven - hva er nytt?
• Espen Tokerud, Prosjektleder Vipps. Hvitvaskingsloven og løsningen BankID AML
Rekordmange får økonomiske problemer og klarer ikke betale gjelden sin
Namsfogd Alexander Dey hos Namsfogden i Oslo vil gi oss en fersk status på
saksutviklingen og gjeldssituasjonen. I tillegg vil han fortelle om Namsfogdens
arbeid og deres hverdag knyttet til saker hvor skyldnere ikke klarer å gjøre opp
gjelden sin. Han vil også komme med anbfalinger som kan virke alarmerende og
skjerpende overfor de som jobber innenfor kreditt, betalingsoppfølging og inkasso.
Alexander Dey har vært Namsfogd i Oslo siden 2008, en enhet som er underlagt
politiet og politidirektoratet.

Ny hvitvaskingslov medfører strengere krav til kundekontroll.
Anne Kristine Wettre, partner og advokat i advokatfirmaet Ræder gir oss en
gjennomgang av endringene innenfor hvitvaskingsregelverket i Norge og hvordan
vi skal forholde oss til disse innenfor kredittområdet.
I tillegg kommer Espen Tokerud, prosjektleder i Vipps og gir oss en orientering
om rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, og løsningen BankID AML. Denne
løsningen skal gjøre jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter
hvitvaskingsloven.

Ta gjerne med en kollega - hjertelig velkommen!
Husk! Nominasjon av kandidater til Kredittprisen 2018
Vi inviterer våre medlemmer til å melde inn en eller flere kandidater til Kredittprisen 2018, med en
kort beskrivelse av hva vedkommende har gjort/tilført kredittfaget. Frist: 15. januar 2019.

Påmelding: post@kredittforum.no

Gratis for medlemmer av Norsk Kredittforum / Ikke-medlemmer betaler kr 600,-, inkl. julebrunsj.

