Kompleksowy zestaw
narzędzi dla Mikro Firm
Partner strategiczny
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INCASO GROUP

DOSTAWCA NARZĘDZI iAML

Podmiot wspomagający Instytucje
Obowiązane od strony prawnej, doradczej,
szkoleniowej i technologicznej

Na rynku od 2003 roku

Dostawca systemów analitycznych, matryc
ryzyk, list sankcyjnych, list PEP

KOMPETENCJE

Doświadczony
zespół prawny
Specjalizujący się
w sprawach
związanych
z Komisją Nadzoru
Finansowego,
regulacjami NBP
oraz GIIF

Wykwalifikowani
analitycy
i programiści

30 letnie
doświadczenie
w tworzeniu
oprogramowania dla
sektora finansowego

Moderatorzy
Big Data
Codzienna
aktualizacja baz
danych wpływająca
na wysoką jakość
usług

Profesjonalny
serwis
i wdrożenia

Kontrola jakości
Obsługa zgłoszeń
Usuwanie błędów
Konsultacje

KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI iAML
umożliwiający wypełnianie obowiązków ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szkolenie

Procedura

Program

e-learningowe
spełniające
wymagania ustawowe
przeznaczone dla
wszystkich
pracowników
Mikro Firm

wewnętrzna zgodna
z wymogami ustawy,
dostosowana do
charakteru
prowadzonej
działalności oraz
wzbogacona o
dokument oceny ryzyka

zapewniający
wykonanie wdrożonej
procedury wewnętrznej
i tym samym
spełnienie wymogów
ustawy
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SZKOLENIE - kluczowe cechy rozwiązania iAML
• program szkolenia zgodny
Ustawą z dnia 1 marca 2018 r.,

z

• szkolenie aktualizowane zgodnie
z bieżącymi zmianami w prawie,
• formuła e-learningowa,
• możliwość odbycia szkolenia
w dogodnym momencie,
• kurs dostępny dla całego zespołu,
• program szkolenia spójny z procedurą,
• ukończenie szkolenia potwierdzone imiennym
dokumentem dla każdego uczestnika,
• stały dostęp do szkolenia podczas trwania licencji
(np. w przypadku nowo zatrudnionej kadry).
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PROCEDURA - kluczowe cechy rozwiązania iAML
• procedura zgodna z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r.,
• procedura aktualizowana zgodnie
ze zmianami w prawie,
• dokumentacja uwzględniająca zachowanie
“należytej staranności” w zakresie wykonywania
czynności AML,
• dokumentacja dostosowana do typu i profilu
prowadzonej działalności,
• zoptymalizowana pod kątem obowiązków,
uwzględniająca faktyczne czynności dostosowane
do rozmiaru i typu podmiotu,
• zestaw dokumentów uzupełniających procedury,
w tym dokument oceny ryzyka,
• zapisy procedury w pełni odzwierciedlone
i realizowane przez program iAML.
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OCENA RYZYKA
W związku z wymogiem art.27
ustawy z dnia 1 marca 2018 roku
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu,
instytucje obowiązane są
zobligowane do dokonywania
identyfikacji i oceny ryzyka
z uwzględnieniem czynników
dotyczących klientów, państw lub
obszarów geograficznych,
oferowanych produktów, usług,
transakcji oraz kanałów dystrybucji.
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KORZYŚCI Z POSIADANIA PROGRAMU iAML
• Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów
dzięki automatyzacji w obszarze monitorowania
transakcji, analizy ryzyka oraz raportowania,
• Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez
Komisję Nadzoru Finansowego,
• Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych
nałożonych na instytucje obowiązane,
• Wypełnienie obowiązków ciążących na zarządach
instytucji obowiązanych i na osobach
odpowiedzialnych,
• Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego
przy wypełnianiu obowiązków związanych z AML,
• Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
z dnia 1 marca 2018,
• Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków
w obszarze AML.
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KLUCZOWE CECHY
• Program analityczny z mechanizmem
raportowania do GIIF,
• Zgodność z obowiązującym prawem,
• Praca w środowisku Windows,
• Praca jednostanowiskowa,
• Modułowa architektura programu (możliwość
rozbudowy o kolejne funkcjonalności),
• System bazodanowy MS SQL,
• Codzienna aktualizacja list sankcyjnych,
PEP oraz kursów walut NBP,
• Łatwość integracji z innymi systemami
informatycznymi.
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UWARUNKOWANIA PRAWNE
•

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.,

•

Rozporządzenie nr 2015/847 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji towarzyszących transferom
środków pieniężnych,

•

Dyrektywa nr 2015/849 Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu (IV Dyrektywa AML),

•

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r,

•

Zobowiązujemy się do wykonania usług będących
przedmiotem współpracy w zakresie obsługi
zagadnień, dla których w momencie podpisywania
Umowy nie ma Rozporządzeń Wykonawczych,
a także zmian prawnych w wyżej wymienionym
zakresie.

PRZYKŁAD WDROŻENIA
Biuro Rachunkowe

Cały zespół biura rachunkowego szkoli się przez szkolenie e-learningowe.
Każdy uczestnik odbywa szkolenie w dogodnym momencie. Każdy kursant otrzymuje
imienne potwierdzenie ukończenia szkolenia.
Zarząd lub właściciel biura rachunkowego wdraża procedurę wewnętrzną (otrzymuje
wzór do uzupełnienia). Procedura jest dopasowana do faktycznych obowiązków biura
rachunkowego (np. wyłączony obowiązek zgłoszeń kwoty ponadprogowej). Każdy pracownik
podpisuje załącznik procedury, potwierdzając fakt zapoznania się z dokumentem.
Aby wykonać zapisy procedury wewnętrznej, należy zainstalować program iAML,
który jest systemem analiz i rejestrem wymaganym prawem. Dostęp do programu
ma uprawniona osoba, a wprowadzone dane można korygować.
Program nie wysyła samodzielnie informacji do GIIF, trzeba je najpierw
zaszyfrować i podpisać.
Użycie programu polega na wprowadzeniu danych klientów biura rachunkowego
(m.in. dane podmiotu, właścicieli, zarządu oraz PKD). Według tych kryteriach zostanie
określone ryzyko. W 99% przypadków ryzyko jest niskie i na tym kończy się analiza,
należy wykonać ją ponownie za rok. Wysokie ryzyko to np. handel bronią, wtedy należy
przeprowadzić bardziej szczegółową analizę podmiotu i jego transakcji przez zaimportowanie
pliku JPK z programu księgowego raz w miesiącu. Zastosowane są wtedy podwyższone środki
bezpieczeństwa finansowego, na które wystarczy poświęcić kilka minut w skali miesiąca.
Fakt posiadania narzędzi z dostępem do aktualnych list sankcyjnych, baz PEP i kryteriów
analitycznych jest dowodem na dołożenie wszelkiej staranności przy wypełnianiu wymogów
ustawy i wdrożonej procedury wewnętrznej. Zestaw czterech elementów (szkolenie, procedura,
ocena ryzyka i program) stanowią gwarancję wykonania obowiązków ustawowych.
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PRZYKŁADY WDROŻENIA
Kantor Wymiany Walut

Tak samo jak w przypadku biura rachunkowego i innych instytucji
obowiązanych należy przeszkolić zespół osób pracujących w kantorze,
wykorzystując szkolenie e-learningowe, które można odbyć w dogodnym
momencie. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest imienny certyfikat.
Zarząd lub właściciel kantoru wdraża procedurę wewnętrzną (otrzymuje
wzór do uzupełnienia). Procedura jest dopasowana do faktycznych
obowiązków kantoru. Każdy pracownik podpisuje załącznik procedury,
potwierdzając fakt zapoznania się z dokumentem.
Aby wykonać zapisy procedury wewnętrznej, należy zainstalować program
iAML, który jest systemem analiz i rejestrem wymaganym prawem. Dostęp
do programu ma uprawniona osoba, a wprowadzone dane można
korygować. Program nie wysyła samodzielnie informacji do GIIF, trzeba je
najpierw zaszyfrować i podpisać.
Użycie programu polega na wprowadzeniu danych klientów i transakcji,
które budzą podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
albo są transakcjami ponadprogowymi. Ryzyko transakcji można obniżać
lub podnosić. Program przygotuje zgłoszenie w odpowiednim formacie i
będzie oczekiwał szyfrowania i podpisu elektronicznego.
Fakt posiadania narzędzi z dostępem do aktualnych list sankcyjnych, baz
PEP i kryteriów analitycznych jest dowodem na dołożenie wszelkiej
staranności przy wypełnianiu wymogów ustawy i wdrożonej procedury
wewnętrznej. Zestaw czterech elementów (szkolenie, procedura, ocena
ryzyka i program) stanowią gwarancję wykonania obowiązków
ustawowych.
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FUNKCJONALNOŚCI
ARCHITEKTURA
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MODUŁ KONFIGURACJA
Podstawowe funkcje Aplikacji
-

bieżąca aktualizacja aplikacji
funkcja zdalnego pulpitu
historia logowań
archiwizacja baz danych
odtwarzanie danych w przypadku awarii
sprzętu, jego wymiany
możliwość dodania własnej listy,
wykorzystywanej do analizy lub
monitoringu (czarna i biała lista klientów)

Poprawna i pełna konfiguracja aplikacji iAML
pozwoli na skuteczne dokonywanie analiz,
monitoringu, a także wypełnienie
w poprawny sposób dokumentacji.
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MODUŁ OCENA TRANSAKCJI
Zakładka „Transakcja”
Podobnie jak w zakładce „Ocena Podmiotu”,
tak i tutaj występują wszystkie pola
wymagane przepisami prawa dotyczące
stron biorących udział w transakcji.
Wprowadzane dane stron transakcji
i ich reprezentantów weryfikowane
są po określonych kryteriach.
Pola NIP, PESEL i inne pola zawierają
algorytmy ich poprawności.
Ponadto zakładka ta zawiera pola dot. samej
transakcji, czyli datę realizacji, kategorię,
tytuł, wartość (w dowolnej walucie
z przelicznikiem) i jej opis.
Można oprócz funkcjonalności dot. podmiotu
również podnieść ryzyko ze względu
na produkt (przedmiot transakcji).
Podczas analizy następuje wizualizacja klasy
i rozkładu ryzyka, zapis transakcji do rejestru
transakcji analizowanych.
Następnie użytkownik ma możliwość
podjęcia ostatecznej decyzji dot. transakcji
podejrzanych przed ich przekazaniem
do GIIF.
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MODUŁ REJESTRY AML
Zakładka „GIIF”
Zawiera zestaw rejestrów: podmiotów
analizowanych, podmiotów biorących udział
w transakcjach, transakcji analizowanych,
transakcji podejrzanych i sankcyjnych.
Ma wbudowaną funkcję generowania
dokumentów elektronicznych GIIF.
W tym miejscu znajduje się najważniejszy,
wymagany przepisami prawa rejestr
dokumentów elektronicznych
zgłaszanych do GIIF. Istnieje możliwość
generowania kart transakcji i korekt z nimi
związanych.
W programie zastosowano procedurę
elektronicznego zgłaszania transakcji
w pliku xml, xls lub txt.
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NASZE REFERENCJE
„Przedmiotowe oprogramowanie zostało wykonane z należytą
starannością oraz w wyznaczonym harmonogramie. Rozwiązanie
jest w trakcie wdrożenia na środowisku produkcyjnym Poczty
Polskiej. Przekazane rozwiązanie AML umożliwi Poczcie Polskiej
m.in. ocenę ryzyka podmiotu oraz transakcji pod kątem
wiarygodności, obecności na listach sankcyjnych i PEP,
stosowanie mechanizmów weryfikacji transakcji i kontrahentów,
monitorowanie i wychwytywanie transakcji ponadprogowych,
powiązanych lub podejrzanych oraz raportowanie do GIIF.”

„Różnorodna technologia informatyczna Incaso Group
pozwala na analizę w czasie rzeczywistym oraz szukanie
powiązań transakcji w przedziałach czasu. Rozbudowane
matryce ryzyk, codziennie aktualizowane listy sankcyjne,
PEP, krajów ryzyk, PKD, ostrzeżeń KNF pozwalają nam
na bardzo wnikliwą analizę i faktyczne zapobieganie
procederom. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego
partnera zarówno technologicznego, jak i
merytorycznego.”

Maria Lachowicz, Dyrektor Portfela Projektów, PostData

Janusz Sobczyk, Członek Zarządu, Grupa „LEW”

„Wprowadzenie systemu poza zabezpieczeniem prawnym
pozwoliło znacznie zaoszczędzić czas poświęcony na konieczną
analizę kilku tysięcy transakcji miesięcznie. Bardzo ważny był
więc dla nas fakt przepustowości systemu oraz kompatybilności
importu i eksportu danych, z systemami naszego głównego
partnera- Western Union.”
Lionel Coron, Członek Zarządu, ISI Intercash Poland

„Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia
spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy
dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy
najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o.
możemy polecić wszystkim, którzy szukają
profesjonalnego partnera biznesowego oferującego
rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim
poziomie.”
Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Unilink

„Dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych iAML –
dostosowanych do naszych źródeł bazodanowych proces analiz i
nadawania stopnia ryzyka jest bardzo szybki (w pełni
automatyczny). Stosujemy aktualizowane codziennie listy
sankcyjne, listy PEP oraz przeliczniki walut, a także
wielowymiarowe matryce ryzyk. Dzięki takim rozwiązaniom
informatycznym oszczędzamy czas i jesteśmy pewni dopełnienia
obowiązku ustawowego.”

„Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany
walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia
konieczne do spełniania wymogów ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy
najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie
tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z
podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania,
zapraszamy do współpracy z Incaso Group.”

Justyna Poradzka, Prezes Zarządu, Mogo

Adrian Marcinkiewicz, Członek Zarządu, eKantor
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MODEL LICENCJONOWANIA
• Licencja na korzystanie z zestawu

narzędzi iAML, obejmująca:

- Szkolenie e-learningowe,
- procedurę wewnętrzną,
- ocenę ryzyka,

Koszt wdrożenia:
standardowo 0,00 PLN
* w przypadku konieczności dostosowania
oprogramowania i/lub dodatkowej
parametryzacji, koszt może wahać się
w przedziale 0-30 000 PLN netto

- Jednostanowiskowy program iAML,
• Czas trwania licencji – 1 rok,
• Umowa licencyjna zobowiązuje

Licencjodawcę do aktualizacji programu
o nowsze wersje, aktualizacji list
sankcyjnych, PEP oraz kursów walut.

Koszt licencji:

500,00 PLN netto

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ZAMÓWIENIA NA PROCEDURY AML Z RABATEM
ZA 500 ZŁ +23% VAT MOŻNA SKŁADAĆ POD
ADRESEM: BIURO@RBDO.PL
+48 664 484 218
Zapraszam,
Łukasz Cieniak
Prezes Legis Profile Sp. z o.o.
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