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Prin acest document ne propunem sa explicăm cadrul regulator și
constrângerile la care se supun produsele noastre, dar cu precadere
produsele “e-money”, în cazul nostru Compliments Card și Spendeo,
să sistematizăm un set de măsuri de prevenire a spălării banilor și
finanțării actelor de terorism implementabile la lansarea și în cursul
vieții produselor B2B.

Pentru ușurință ne vom referi la “prevenirea spălării banilor și
finanțarea actelor de terorism” folosind termenul – AML.

La baza acestei prezentări stă ghidul AML pus la dispoziție de Edenred
Group - “Anti-Money Laundering procedures for B2B e-money
products” - adaptat la specificul produselor noastre și pieței
românești, procedura AML a emitentului de carduri PrePay Solutions
(PPS), precum și „Procedura Edenred privind măsurile de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism”.

Produse E-money:



Ce reprezintă „spălarea banilor” și 

„finanțarea terorismului”?

Spălarea banilor este: 

 conversia sau transferul de bunuri, cunoscând că acestea provin dintr-o
activitate infracţională sau dintr-un act de participare la astfel de activităţi, în
scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii
oricărei persoane care este implicată în comiterea unei astfel de activităţi să
scape de consecinţele juridice ale acţiunii sale.

 ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, a
drepturilor aferente sau a dreptului de proprietate reale, cunoscând că
acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la
astfel de activități.

 achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor,
că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de
participare la astfel de activități.

 participarea, asocierea în vederea comiterii, tentativele de comitere și
sprijinirea, incitarea, facilitarea și consilierea pentru comiterea oricăreia dintre
acțiunile menționate la literele anterioare.
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Spălarea banilor se referă la procesul de ascundere a
sursei sau destinaţiei banilor obţinuţi în mod ilegal, în
diverse scopuri, printre care finanţarea terorismului.

- Directiva 2005/60/CE (AML) -

Finanțarea terorismului înseamnă furnizarea sau colectarea de fonduri prin
orice mijloace, în mod direct sau indirect, cu intenția folosirii acestora, sau
cunoscând faptul că vor fi folosite, în totalitate sau în parte, pentru a comite
acte de terorism.



Principalele elemente ale procedurii AML

 Politica de cunoaștere și acceptare a clienților, prin care să se
stabilească categoriile de clienți, în funcție de risc, precum și de
monitorizare pe parcursul relațiilor profesionale;

 Conținutul măsurilor-standard și măsurile suplimentare de
cunoaștere a clientului pentru fiecare categorie de clientelă;

 Clasificarea clienților în funcție de gradul de risc;

 Identificarea operațiunilor neobișnuite (suspecte) ale clienților;

 Obligațiile de raportare;

 Păstrare a evidențelor/documentelor, precum și stabilirea
accesului la acestea.
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Abordarea noastră cu privire la AML

Principii de bază
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Anti-Money Laundering (AML) implică:

Monitorizarea

continuă a  

tranzacțiilor și

a activității 

Raportarea

suspiciunilor

Cunoașterea

clientelei

Clientul în modelul B2B2C, conform definiției noastre este: orice
persoană care fie finanțează, fie utilizează produsele Edenred sau 
moneda electronică accesibilă prin intermediul instrumentelor de plată
oferite de Edenred.

Astfel cunoașterea clientului pentru Edenred înseamnă:

•Cunoașterea companiei client – KYB (Know your Business)

•Cunoașterea beneficiarului cardului – KYC (Know your Cardholder), 
în cazul monedei electronice
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Cunoașterea clientelei: KYB și KYC

Rolul principal în prevenirea spălării banilor îl are

“cunoașterea clientelei ”

Conform legislației conceptul presupune:
• aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei…
• …. Când dorim să inițiem o relație comercială și în timpul derulării

ei…
• ….să păstrăm și să securizăm informațiile obținute în acest sens.

În B2B - KYB aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei
înseamnă:

1. Identificarea clientului

2. Identificarea persoanei care reprezintă sau acționează în
numele clientului și obținerea informațiilor pentru a se stabili
dacă aceasta este autorizată/ împuternicită în acest sens;

3. Identificarea “beneficiarului real”: orice persoană care deține
sau controlează în ultimă instanță mai mult de 25% din
compania client.

În B2C - KYC, aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei înseamnă
identificarea consumatorului individual, în cazul monedei electronice
însemnând utilizatorul cardului.

În funcție de gradul diferit de risc al produselor noastre, măsurile de
cunoaștere a clientelei sunt abordate diferit, de la măsuri simplificate
pentru toate produsele cu risc scăzut până la măsuri suplimentare
pentru produsele cu un risc crescut.



Evaluarea riscului și măsurile adecvate de 

cunoaștere a clientelei

Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei pot fi aplicate
tuturor companiilor client care prezintă un risc scăzut fiind într-una
din situațiile:

 Companii listate la bursă în UE;

 Instituții financiare în UE;

 Autorități publice, companii de stat.
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De asemenea, se pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a 
clientelei pentru acele produse/servicii ale Edenred care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii:

 produsul/serviciul este oferit pe baza unui contract scris;

 operațiunea aferentă produsului este desfășurată prin
intermediul unui cont al clientului deschis la o instituție de credit 
din state membre sau din state terțe care impun cerințe similare
cu cele prevăzute în legislația aplicabilă;

 produsul sau operațiunea aferentă este nominativă și prin natura
ei nu generează suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop
spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism;

 beneficiarul produselor sau al operațiunilor aferente acestora nu 
poate fi o terță persoană, cu excepția cazurilor de deces, 
invaliditate, vârstă predeterminată sau a altor situații similare.



Evaluarea riscului și măsurile adecvate de 

cunoaștere a clientelei
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Măsurile simplicate se vor aplica întotdeauna în cazul tichetelor 
reglementate, acestea fiind acordate în baza unei legislații specifice:

• Tichete de masă

• Tichete cadou

• Tichete de creșă

• Vouchere de vacanță

• Tichete sociale pentru grădiniță

Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei se vor aplica și în cazul:

• Cardurilor care nu sunt reîncărcabile: suma maximă stocată 250 
Euro (echivalent în lei)

• Cardurilor reîncărcabile cu o valoare totală a tranzacțiilor realizate 
pe parcursul unui an calendaristic limitată la echivalentul în lei a 
2.500 euro, cu excepția situației în care o sumă în valoare de cel 
puțin echivalentul în lei a 1.000 euro a fost răscumpărată în cursul 
aceluiași an
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Analiza de risc clienți
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Edenred a identificat diferite categorii de riscuri în contextul
combaterii spălării banilor /finanțării terorismului, după cum
urmează:

 Riscul de produs (de ex.: sensibilitatea produsului la spălarea
banilor și finanțarea terorismului).

 Riscul de client (de ex.: factori de risc de genul: persoane
expuse politic, relații de corespondență, situații „non-face to
face”, afaceri intensive cu numerar, afaceri cu un parteneriat
complex/structuri de control, tranzacții transfrontaliere fără o
legătură legitimă rațională).

 Riscul de țară (de ex.: țările care sunt sărace/slabe în
apărarea contra spălării banilor sau finanțării terorismului,
țările care au niveluri ridicate de corupție/crimă
organizată, țările subiecte ale sancțiunilor financiare impuse
de organismele internaționale).

 Experiența cu clientul în cauză, respectiv în cazul unui client
complet nou ori care nu face parte dintr-un grup controlat de
un client cunoscut și cu care Edenred a dezvoltat relații de
afaceri în ultimii doi ani.
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Analiza de risc clienți
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La baza oricărei relații contractuale cu un client referitoare la un
produs e-money se află o primă identificare și evaluare a riscului de
companie al acestuia. Matricea de analiză de mai jos trece în
revistă companiile într-o primă etapă din două considerente:

• Client nou sau existent pe un alt produs;

• Companie privată sau publică/IFN;



Identificarea companiei cu care suntem într-o relaţie de afaceri
este esenţială şi ar trebui să fie sistematică pentru produsele
noastre.
Este nevoie de obţinerea şi verificarea de informaţii pentru fiecare
client sau partener, care vor varia în funcţie de riscul produsului şi /
sau al clientului/partenerului.

Identificarea persoanei care reprezintă clientul nu va fi necesară
pentru produsele cu cel mai mic risc, la care se aplică, așa cum
sunt, spre exemplu, tichetele reglementate.
Cu toate acestea, pentru produsele mai riscante, este necesar să se
verifice identitatea persoanei (de exemplu obţinerea copiei actului
de identitate al persoanei).

Identificarea clientului

Identificarea persoanei care acţionează în numele clientului
şi verificarea capacităţii acesteia de a reprezenta clientul

Identificarea beneficiarului real

Identificarea beneficiarului/beneficiarilor real/i ai clientului nu va
fi necesară pentru produsele cu cel mai mic risc.
Cu toate acestea, pentru produsele mai riscante, este necesar să
se ştie persoana fizică ce deţine sau controlează clientul. Acest
lucru va fi solicitat clientului prin intermediul Formularului de
identificare, care ar trebui să fie completat şi semnat de către
client.
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KYB – Cunoașterea clientului



Arbore decizional – Chestionar client 

Când beneficiarii cardurilor sunt angajații clientului
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Este beneficiarul un angajat?

Clientul a verificat identitatea

beneficiarului? (CI și adresă)

DaNu
V. Pag. următoare

OKKO

DaNu

OK

KO

Este suficientă completarea Formularului de identificare client

Nu este suficientă completarea Formularului de identificare client; se
va solicita copie după C.I și dovada adresei direct beneficiarului



Arbore decizional – Chestionar client 

Când beneficiarii cardului nu sunt angajații clientului
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Este beneficiarul un angajat?

Da

Nu

V. Pag. precedentă

OKKO

Clientul a verificat identitatea 

beneficiarului? (C.I)

Clientul a verificat adresa de rezidență

a beneficiarului?

Clientul a verificat alte elemente de 

identificare ale beneficiarului?

?

DaNu

DaNu

DaNu

OK

KO

?

Este suficientă completarea Formularului de identificare client.

Nu este suficientă completarea chestionarului client; se va solicita
copie după C.I și dovada adresei direct beneficiarului.

Se poate cere avizul PPS și a conducerii Edenred pentru acceptare
doar în baza Formularului de identificare client;
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Toate documentele colectate în vederea prevenirii spălării banilor,
pentru cunoașterea clientelei și toate informațiile relevante pentru
relația contractuală se arhivează și se stochează pentru o perioadă de
până la 7 ani după încheierea relației comerciale cu clientul.

Toate documentele colectate în vederea cunoașterii clientelei se
stochează într-o arhivă electronică, stocată pe serverele Edenred
România. Folderul este protejat și cu drepturi specifice. Accesul la
arhivă se face prin intermediul unui grup dedicat.

În baza autorizației nr. 17969/ 25.10.2010, emisă de Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Edenred poate stoca informații relevante cunoașterii clientului, cu
respectarea legislației AML, timp de maxim 7 ani după încetarea
contractului, respectiv expirarea cardului, după caz, într-un folder
protejat si se obligă să le șteargă imediat ce termenul a expirat.

Procesare și stocare informații Data

KY Customer



Monitorizare continuă

Ilustrarea abordării noastre
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Monitorizează comportamentul
titularului cardului /cardul

•Retrageri/plăţi

•Cheltuieli

•Verificări pentru sancţionare ale
deţinătorilor de card

Se asigură că sunt întreprinse acţiuni
corespunzătoare cu MasterCard

Monitorizează comportamentul 
clientului

•Ordine şi plăţi

•Relaţia cu echipa de vânzare

•Reputaţia

Verificare şi actualizare date.
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Obligații de raportare

Edenred

Ce reprezintă o suspiciune de spălare a banilor

O suspiciune de spălare a banilor nu poate fi definită în mod
corespunzător, deoarece este o apreciere subiectivă. Cu toate
acestea o putem defini ca fiind orice dubiu sau dovadă parțială a unui
comportament neobișnuit care ar putea indica o tentativă de spălare
de bani.

Orice salariat Edenred care are o suspiciune cu privire la o anumită
operațiune informează persoana desemnată din cadrul companiei,
care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor.

Se va raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea
operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Se va raporta PPS cu celeritate cazurile adecvate în care un client este
acuzat şi/sau se dovedeşte că este vinovat de fraudă sau spălarea
banilor, precum și comportamentele neobișnuite ale comercianților.
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Obligații de raportare 

PPS

PPS trebuie să raporteze orice suspiciune privind spălarea 
banilor către Serious Organised Crime Agency (SOCA).

PPS, fiind o instituție autorizată să emită monedă electronică în UK,
trebuie să respecte Regulamentele AML 2007, Legea privind
Activitățile Infracționale 2012 și Legea privind Terorismul 2011,
conform cărora orice suspiciune sau identificare a spălării de bani
trebuie să fie raportată la SOCA. Raportarea se realizează prin
intermediul Forlularului - Suspicious Activity Report (SAR).

Formularele SAR furnizează informații relevante către Agențiile de
Implementare a Legii, ajutându-i să prevină, identifice, investigheze și
să ancheteze infracțiunile. Informațiile sunt utilizate cu
preponderență în legătură cu infracțiunile financiare și spălarea de
bani, dar pot fi utile și pentru investigarea unor alte activități
infracționale.
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