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01. OBJETIVO
GLOSSÁRIO

O processo de prevenção e
combate à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo é composto
por um conjunto de ações
de controle que,

para melhor eficácia,
devem ser adotadas de forma
organizada e integrada.

Com este objetivo,
foram estabelecidas neste
documento as diretrizes e
procedimentos
a
serem
seguidos,

visando a mitigação
dos riscos
de Lavagem de Dinheiro e
Financiamento
do
Terrorismo, em consonância
com
os
normativos
relacionados no Capítulo 5
desta Política, e com as
melhores práticas nacionais
e internacionais do mercado
financeiro.

Lavagem de Dinheiro:
Crime caracterizado pelo
conjunto de operações
comerciais ou financeiras
objetivando a incorporação
de recursos, bens e valores
de origem ilícita na
economia de cada país, de
modo transitório ou
permanente.
PLD/FT:
Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo.

Esta Política visa também
estabelecer
diretrizes
para
monitorar e tratar operações
realizadas
por
diretores,
colaboradores, funcionários e
pessoas diretamente ligadas à
BS2 DTVM, de forma

a dar transparência e
segurança

GLOSSÁRIO
Colaboradores:
Pessoas contratadas por
meio de terceiros e que
estejam fisicamente
alocadas na Instituição.
Empregados:
Pessoas com contratos de
trabalho regidos pela CLT e
estagiários. Também
chamados de funcionários,
conforme conceito trazido
pelo Banco Central.

aos clientes em relação a
eventuais conflitos de
interesse
nos
investimentos pessoais ou
em operações envolvendo
valores mobiliários.

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo (“PLD/FT”) é aplicada a todos os funcionários e
colaboradores das Empresas BS2, sendo elas:

Banco BS2

BS2 Asset

BS2 DTVM

BS2 Tech
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GLOSSÁRIO

ADIQ

Previmax

e demais empresas nas quais
o BS2 possui participação,
ainda que não sejam
autorizadas pelo BACEN,
denominadas nesta Política
apenas como “BS2”.

Esta Política aplica-se também aos terceiros, acionistas,
stakeholders e às agências, dependências ou subsidiárias no
exterior.
Em relação à BS2 DTVM, as diretrizes aqui estabelecidas são
aplicáveis a seus diretores, funcionários e pessoas diretamente
ligadas à Instituição, no que tange os seus investimentos pessoais.
Estão abrangidos os investimentos realizados no Mercado
Financeiro e de Capitais, a saber:

Terceiros:
São considerados como
terceiros os fornecedores,
patrocinados e parceiros.
Stakeholders:
Todos os públicos
relevantes com interesses
pertinentes à Empresa BS2,
ou ainda, indivíduos ou
entidades que assumam
algum tipo de risco, direto
ou indireto, em face da
Empresa BS2. Entre outros,
destacam-se:
colaboradores, sociedade,
clientes, fornecedores,
credores, governos e órgãos
reguladores, concorrentes,
imprensa, associações e
entidades de classe,
usuários dos meios
eletrônicos de pagamento e
organizações não
governamentais.
BACEN:
Banco Central do Brasil.
FEBRABAN:
Federação Brasileira
de Bancos.
CVM:
Comissão de Valores
Mobiliários.

Ações;
Derivativos (futuros, swaps,
termos e opções);
Debêntures;
Commercial Papers;

Certificados de recebíveis
imobiliários e agrícolas.

CIMA:
Abreviação do inglês
Cayman Islands Monetary
Authority.

A Alta Administração do BS2 é fortemente comprometida

com a ética,
integridade
e transparência nos negócios,

mantendo a observância e o acompanhamento quanto ao
cumprimento dos procedimentos e controles estabelecidos por
esta Política, participando ativamente da disseminação da
cultura de conformidade.
GLOSSÁRIO
Polaris:
Sistema de gestão de
normativos internos.
BS2 360:
Portal destinado a
parceiros do BS2.

A Política de PLD/FT do BS2 é divulgada através de vários
canais, visando torná-la acessível a todos os funcionários,
colaboradores, terceiros, clientes, acionistas e stakeholders. Os
principais canais de divulgação são:

Site do BS2;
Portal Academia para os Parceiros do 360;
Link para acesso à Política inserido nos contratos
firmados com prestadores de serviços e parceiros;
Polaris: acessível a funcionários; e
E-mail de comunicação corporativa.

E-Guardian:
Sistema de monitoramento
de clientes
através de regras
parametrizadas.
E-Law:
Sistema de gestão
de contratos.

São unificados ao conglomerado prudencial:

(i) esta Política;

(ii) a Avaliação de Efetividade, bem como
o relatório resultante desta avaliação; e

(iii) a Norma de Avaliação Interna de Risco de LD/FT e
Compliance, os procedimentos de monitoramento e seleção
de operações e situações suspeitas, bem como as
comunicações provenientes desses monitoramentos.

Cabe ressaltar que em decorrência das particularidades de cada
negócio, a estrutura de PLD/FT no BS2 obedece ao
organograma a seguir:
Organograma PLD/FT BS2

Presidência

PLD/FT Câmbio

Diretoria de PLD
Banco BS2 e Adiq

Diretoria de PLD
BS2 DTVM
e Asset

Superintendência
Compliance
Banco BS2 e Adiq

PLD/FT
Investimentos

PLD/FT HUB

06. RESPONSABILIDADES
6.1. Alta Administração
6.1.1. Conselho de Administração
A aprovação deste documento, conforme previsto no artigo
7º, inciso II, da Circular Bacen no. 3.978/20.

6.1.2. Diretoria de PLD/FT
• Estabelecimento de diretrizes da área de Compliance/PLD;
• Garantir um ambiente favorável e autônomo para o
Compliance/PLD; e
• Garantir que a área de PLD/FT tenha recursos necessários
para que se possa cumprir o disposto neste documento.

6.1.3. Diretoria Comercial
Garantir que as áreas de negócios cumpram os
procedimentos e critérios descritos na Norma de Avaliação
Interna de Risco de LD/FT e Compliance, bem como as
diretrizes estabelecidas nesta Política.

6.1.4. Diretoria de Câmbio
Garantir que sejam cumpridos os procedimentos e critérios
descritos na Norma de Avaliação Interna de Risco de LD/FT
e Compliance e nos manuais de KYC, KYP, KYE, bem como
assegurar a observância das diretrizes estabelecidas nesta
Política no que se refere aos procedimentos inerentes ao
Câmbio.

6.1.5. Diretoria DTVM

GLOSSÁRIO
KYC:
Know Your Client
(Conheça Seu Cliente).
KYP:
Know Your Partner
(Conheça Seu Parceiro)
aplicável a terceiros no BS2.
KYE:
Know Your Employee
(Conheça Seu Funcionário).

• Garantir que sejam cumpridas as diretrizes estabelecidas
nesta Política, bem como os procedimentos e critérios
descritos na Norma de Avaliação Interna de Risco de LD/FT
e Compliance; e
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• Acompanhar os relatórios elaborados pela área de
Compliance sobre os investimentos pessoais de pessoas
vinculadas, acionistas, diretores e agentes autônomos.

6.2. Compliance/PLD
6.2.1. Superintendência de Compliance/PLD
• Promover a cultura de conformidade, garantir
conformidade legal e regulatória e conduzir as iniciativas
de prevenção contínua à Lavagem de Dinheiro,
Financiamento do Terrorismo e Anticorrupção, de forma a
mitigar a exposição a litígios, perdas, sanções, bem como
proteger a imagem e a integridade da organização, de seus
acionistas e stakeholders; e
• Supervisionar as práticas de Compliance/PLD na Instituição
de forma a garantir a aderência regulatória aos normativos
emanados dos órgãos competentes, bem como às normas
internas, visando a prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do Terrorismo.

6.2.1.1. Compliance/PLD HUB
• Cumprir as diretrizes e procedimentos estabelecidos na
Política de PLD/FT;
• Envolver e auxiliar as áreas de Operações, Retaguarda e
Tesouraria para o entendimento e cumprimento das
diretrizes aqui estabelecidas;
• Auxiliar toda e qualquer pessoa a qual esta Política se
aplique quanto ao entendimento e cumprimento das
diretrizes aqui estabelecidas;
• Manter esta Política atualizada, revisando-a sempre
que necessário e em período não superior a 12 (doze)
meses;
• Prevenir e detectar operações ou transações que
apresentem características atípicas, a fim de prevenir
os crimes de Lavagem de Dinheiro, bem como
identificar e acompanhar as operações realizadas com
Pessoas Politicamente Expostas;
10

•
Avaliar novos clientes, terceiros, funcionários e
colaboradores quanto a um possível envolvimento em
atos ilícitos, exposição política ou atos terroristas;
• Ministrar treinamentos para novos funcionários e
colaboradores, realizar atualizações anuais de
reciclagem, além de capacitar os funcionários de
correspondentes;
• Disseminar a cultura de Compliance e Prevenção à
Lavagem de Dinheiro por meio de ações e campanhas
de divulgação sobre o tema;
• Enfatizar a importância de conhecer os clientes,
terceiros, funcionários e colaboradores, bem como de
efetuar a notificação de atividades suspeitas;
• Solicitar e analisar as justificativas realizadas pelos
respectivos gerentes/gestores de negócios;
• Garantir a devida realização da Avaliação de Efetividade
em torno das diretrizes, dos procedimentos e controles
existentes relacionados à PLD/FT;
• Analisar novos produtos e serviços, a fim de identificar
vulnerabilidades sob a ótica de prevenção à Lavagem
de Dinheiro; e
• Efetuar as comunicações aos órgãos de fiscalização
competentes.

6.2.1.2. PLD Câmbio
• Atuar na supervisão das operações de câmbio,
incluindo operações cursadas por correspondentes
cambiais, bem como na movimentação das contas
internacionais (análise e monitoramento);

GLOSSÁRIO
COAF:
Conselho de Controle de
Atividades Financeiras
(Unidade de Inteligência
Financeira do Brasil).
FRA:
Financial Reporting Authority
(Unidade de Inteligência
Financeira das Ilhas Cayman).
GAFI:
Grupo de Ação
Financeira Internacional.
CNAE:
Classificação Nacional de
Atividades Econômicas.
CBO:
Classificação Brasileira de
Ocupação.
OSCIP’s:
Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público.
Trusts:
Sociedade estrangeira que
possui por objetivo a
custódia e administração de
bens, interesses ou valores
de terceiros.
Offshore:
Empresas abertas em
paraísos fiscais.
Onboarding digital:
Conjunto de procedimentos
realizados no processo de
entrada de novos clientes
no produto de contas
digitais.

• Avaliar novos clientes, parceiros e correspondentes
cambiais (onboarding);
• Reportar operações ou situações que por suas
características possam indicar ocorrência de Lavagem
de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;
• Efetuar a comunicação de atividades suspeitas ao COAF
e FRA;
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•

Coordenar a capacitação de funcionários
correspondentes cambiais no tocante à PLD/FT; e

de

• Cumprir e fazer cumprir, nos aspectos cambiais, os
procedimentos e critérios descritos na Norma de
Avaliação Interna de Risco de LD/FT e Compliance, nos
manuais de KYC, KYP e diretrizes estabelecidas nesta
Política.
6.2.1.3. PLD DTVM
• Avaliar novos clientes no que tange a conta investimento;

• Realizar o monitoramento de clientes da DTVM;
• Reportar ao COAF operações ou situações que por suas
características possam indicar ocorrência de Lavagem
de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;
• Monitorar todas as operações realizadas por pessoas
vinculadas, acionistas, diretores e agentes autônomos;
• Elaborar, mensalmente, o relatório das operações de
pessoas vinculadas à BS2 DTVM; e
• Cumprir e fazer cumprir, nos aspectos de
investimentos, os procedimentos e critérios descritos
na Norma de Avaliação Interna de Risco de LD/FT e
Compliance, nos manuais de KYC, KYP e diretrizes
estabelecidas nesta Política.

6.3. Comitê de Câmbio
• Deliberar sobre operações que por sua natureza, valor,
forma e/ou complexidade demandem especial atenção; e
• Deliberar sobre a comunicação de operações e/ou
situações que possam configurar indícios de Lavagem de
Dinheiro e Financiamento do Terrorismo junto ao COAF
e/ou FRA.

6.4. Comitê de Conformidade
• Apresentar os resultados dos indicadores de Compliance;
• Deliberar sobre situações atípicas de clientes avaliados nos
processos KYC e monitoramento de operações financeiras;
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• Conhecer e deliberar os proponentes/clientes
classificados como risco “muito alto” ou “inaceitável”,
bem como tratar os controles críticos dos processos de
negócio;
• Comunicaçar as operações e/ou situações que possam
configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na
Lei 9.613/98 junto ao COAF;
• Avaliar e acompanhar o nível de aderência da organização
aos indicadores de Compliance;
• Deliberar sobre eventuais infrações e violações ao Código
de Ética e Conduta;
• Garantir que as infrações e violações sejam seguidas de
ações disciplinares aplicáveis, independentemente do
nível hierárquico;
• Alinhar os riscos relacionados à conformidade com a
gestão integrada de riscos das Empresas BS2;
• Acompanhar a evolução dos planos de ação relativos aos
apontamentos das auditorias;
• Acompanhar os resultados dos trabalhos da Auditoria
Interna, Controles Internos e Conformidade;
• Assegurar que a Presidência esteja ciente dos assuntos
que possam causar impacto significativo à imagem da
organização; e
• Aprovar os documentos internos dos assuntos
relacionados a esse Comitê, assim como qualquer
alteração nos mesmos.
A frequência deste Comitê é bimestral ou sob
demanda. A reunião é realizada sempre após o
fechamento do bimestre.

6.5. Gerência Comercial
• Sempre que necessário, disponibilizar à área de Cadastro e
ao time de Compliance/PLD a documentação completa do
proponente/cliente, a qual deverá permitir a identificação
do beneficiário final;
• Prestar esclarecimentos ao Compliance/PLD e acompanhar
as ocorrências identificadas para seus clientes;
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• Disponibilizar ao Compliance/PLD as documentações e
informações solicitadas relativas às movimentações de
clientes de sua carteira junto ao BS2;
• Informar ao Compliance situações/ocorrências atípicas
identificadas durante a prospecção ou durante o
relacionamento com o cliente; e
• Disponibilizar as informações necessárias para atualização
do cadastro dos clientes.

6.6. Retaguarda e Tesouraria
• Encaminhar ao Compliance/PLD, diariamente,
relatório(s) de movimentação em espécie;

o(s)

• Encaminhar ao Compliance/PLD o formulário de “Controle
de Transações em Espécie” devidamente preenchido com
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O
formulário em questão constitui pré-requisito obrigatório
para a conclusão de operação com valor igual ou maior a
R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
• Reportar ao Compliance/PLD situações atípicas e situações
em que o cliente se recuse a informar a origem ou o
destino dos recursos, quando aplicável; e
• Ter a devida diligência quanto ao registro de operações.

6.7. Operações/Cadastro
• Cumprir com os procedimentos referentes a identificação
e qualificação de clientes;
• Realizar as intervenções necessárias, quando cabíveis, para
fins de atualização e/ou regularização cadastral; e
• Reportar ao Compliance/PLD situações e ocorrências
atípicas identificadas durante o processo de cadastro.

07. ANÁLISE DE
NOVOS PRODUTOS
Na análise de novos produtos, o
Compliance/PLD, juntamente com
as demais áreas pertencentes à
segunda linha de defesa, atua no
mapeamento de riscos inerentes a
novos produtos, serviços e tecnologias,
verificando com especial atenção os
riscos de LD/FT.

Essa análise compreende a
observância à aderência às regras
e legislação vigentes, bem como
aspectos voltados a mitigação do risco
de Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do Terrorismo,
dentre outros atos ilícitos.

08. AVALIAÇÃO
INTERNA DE RISCO
Com o objetivo de aprimorar as regras e procedimentos
internos inerentes à prevenção da utilização do sistema
financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação
de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo,
foram estabelecidos critérios para definição dos níveis de riscos
relativos a clientes, terceiros, funcionários e colaboradores,
produtos e serviços, operações e transações, bem como os
riscos oriundos da própria Instituição, descritos na Norma de
Avaliação Interna de Risco de LD/FT e Compliance.
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Os clientes e terceiros da Instituição,
para efeito de análise de PLD/FT e risco de
Compliance, são classificados em quatro níveis:
(i) baixo;
(ii) alto;
(iii) muito alto; e

(iv) inaceitável.

Em se tratando de funcionários,
colaboradores, operações/transações,
produtos/serviços
e
a
própria
Instituição,
a classificação de risco é composta por três níveis:
(i) baixo;
(ii) alto; e
(iii) muito alto.

Esta classificação visa a identificação diferenciada
quanto ao risco de LD/FT de acordo com:
atividade,

ocupação,

CBO/CNAE,

localização,
16

características
da movimentação,

cargo, função e área
(em casos de funcionários),

características dos produtos ou
serviços utilizados,

relações e negócios do BS2,
tendo sido considerados os
parâmetros descritos na Carta
Circular 4.001/20 e na Circular nº
3.978/20 do BACEN.

Ademais, são verificados os envolvimentos em
processos judiciais, listas restritivas e mídias
relevantes divulgadas por fonte confiável que
contenham matéria com informações desabonadoras
sobre o proponente e/ou cliente objeto da análise.

Visando garantir o devido cumprimento desta Política, dos
procedimentos e controles internos citados na Circular 3.978/20, deve
ser realizada anualmente a Avaliação de Efetividade, com data-base de
31 de dezembro, sendo certo que, até 31 de março do ano seguinte ao
da data-base, deverá ser emitido relatório acerca da avaliação realizada,
o qual será encaminhado ao Conselho de Administração e à Diretoria,
para ciência.
A Avaliação de Efetividade deve ocorrer a
fim de verificar os seguintes itens:

1. Procedimentos
destinados a conhecer
clientes, incluindo a
verificação e a validação
das informações dos
clientes e a adequação
dos dados cadastrais;

3. Governança da Política de
Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo;
4. Medidas de
desenvolvimento da
cultura organizacional
voltadas à Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do
Terrorismo;

7. Ações de regularização
dos apontamentos oriundos
da auditoria interna e da
supervisão do Banco Central
do Brasil.

2. Procedimentos de
monitoramento,
seleção, análise e
comunicação ao COAF,
incluindo a avaliação
de efetividade dos
parâmetros de seleção
de operações e de
situações suspeitas;

5. Programas de
capacitação periódica
de pessoal;

6. Procedimentos
destinados a conhecer
os funcionários,
parceiros e prestadores
de serviços
terceirizados; e

O relatório da Avaliação de
Efetividade em questão deve conter
informações que descrevam:

1. A metodologia
adotada na avaliação;

2. Os testes
aplicados;

3. A qualificação
dos avaliadores; e

4. As deficiências
identificadas.

Os testes periódicos serão realizados pela área de Controles
Internos e pelo Compliance, de acordo com os prazos previstos
na regulamentação e conforme exigências destacadas no
Capítulo 8, que trata da Avaliação de Efetividade.
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11. CAPACITAÇÃO E
DISSEMINAÇÃO DA
CULTURA
O BS2 se compromete com a capacitação e disseminação da
cultura de conformidade e de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, além de sempre
reforçar o seu compromisso com a ética perante os seus
funcionários,
colaboradores,
terceiros,
acionistas
e
stakeholders.

Com o objetivo de promover a contínua
capacitação sobre o tema de Compliance e
PLD/FT,
são realizados treinamentos periódicos que se aplicam a todos
os funcionários, colaboradores, lideranças e Diretores
Executivos, além de haver módulo de treinamento específico
para funcionários de correspondentes, sendo obrigatórios para
os funcionários de correspondentes cambiais na modalidade
Custódia (alto risco) e Delivery (baixo risco).

Treinamento de
Integração Compliance:
Aplicável à todos os
funcionários até 30 dias após
a admissão.
Carga horária média: 1 hora.

Treinamento Anual de
Prevenção à Lavagem de
Dinheiro:
Aplicável à todos os
funcionários e
colaboradores, anualmente.
Carga horária média: 2
horas.

Treinamento de
Reciclagem – Atualize-se
Compliance:
Aplicável à todos os
funcionários anualmente,
iniciando a partir do 13º mês
da contratação, bem como
aos colaboradores a partir
do início da prestação do
serviço.
Carga horária média: 30
minutos.

Treinamento Anual
Líderes:
Aplicável aos
coordenadores, gerentes,
superintendentes e
Diretores, anualmente.
Carga horária média:
1h30minutos.
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Os treinamentos são realizados on-line, por meio da
plataforma Protagoniza, possuindo carga horária mínima
de 1 (uma) hora, sendo aplicada uma avaliação de
percepção do conteúdo abordado ao final do curso.

Os treinamentos abarcam:

O que é a
Lavagem de
Dinheiro;

Penalidades
previstas em lei;

Etapas da
Lavagem de
Dinheiro;

Principais alvos
da Lavagem de
Dinheiro;

Financiamento
do Terrorismo;

Sanções;

Corrupção e
Suborno;
21

Obrigações da
Instituição e dos
funcionários;

Como é o
processo
KYC/KYP/KYE e os
papéis do
Compliance/PLD;

Classificação
de risco;

Papel do Estado
e do Banco
Central;

Exemplos de
operações
suspeitas;

Comunicações ao
COAF e ao FRA; e

Impactos da
Lavagem de
Dinheiro.

Além dos treinamentos, são realizadas ações e campanhas
de divulgação sobre o tema, mantendo a conduta ética no
dia a dia dos envolvidos, os quais devem estar sempre
cientes da relevância do papel e contribuição de cada um
para a mitigação de risco de LD/FT.

Cabe ressaltar que o time de Compliance/PLD do BS2 é
constantemente capacitado por meio de participação de
cursos e fóruns externos.
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12. CONHEÇA SEU
FUNCIONÁRIO
O BS2 adota procedimentos destinados a
conhecer o funcionário, conforme estabelecido
pela Circular 3.978/20, visando executar as
diligências necessárias à Prevenção à Lavagem
de Dinheiro e Combate ao Financiamento do
Terrorismo, além de identificar possível
envolvimento de funcionários em atos ilícitos
ou que não atendam os padrões de ética e
conduta adotados pelo BS2.

Na etapa de contratação, cabe à área de
Pessoas e Cultura realizar a análise de perfil,
identificando se as características do
potencial funcionário estão alinhadas com as
Políticas do BS2.

Anualmente, a área de Compliance/PLD,
juntamente com a área de Pessoas e Cultura,
aplica o formulário “Conheça Seu Funcionário”,
visando identificar mudanças repentinas do
padrão econômico dos funcionários, através do
aumento atípico de patrimônio.

Pela legislação vigente, o colaborador não é
obrigado a preencher as informações
solicitadas
no
formulário.
Ademais,
periodicamente, a área de Pessoas e Cultura
solicita ao funcionário a atualização dos seus
dados, que pode ser realizada por meio da
intranet do BS2, no link para atualização
cadastral.
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Vale ressaltar que as diligências de Know Your Employee
(KYE) relativas as pessoas contratadas por meio de terceiros
e que estejam fisicamente alocadas na Instituição são de
responsabilidade do terceiro com o qual o contrato de
prestação de serviço foi pactuado, ficando sob a
incumbência do BS2 a capacitação relativa à PLD/FT e à
Cultura de Conformidade.

Visando prevenir a realização de negócios com
contrapartes inidôneas ou suspeitas de
envolvimento em atos ilícitos, são verificadas,
de acordo com o perfil e propósito de
relacionamento, as informações sobre o
terceiro com o qual será o contrato pactuado,
estabelecida alguma relação de negócio ou
feita concessão de patrocínio, incluindo
prestadores de serviços terceirizados. A área
contratante
ou
responsável
pelo
relacionamento com o terceiro direciona ao
Compliance/PLD a demanda para que sejam
realizadas as devidas análises.

Por meio do processo de KYP são feitas as
verificações necessárias, com base nos critérios
estabelecidos na Norma de Avaliação Interna de
Riscos LD/FT e Compliance para que, com base
nos resultados das pesquisas, seja atribuída ao
terceiro/proponente a classificação de risco
adequada.

São verificados processos junto aos tribunais,
mídias desabonadoras e listas restritivas, a
fim de apurar o possível envolvimento do
terceiro/proponente em atos ilícitos.

O monitoramento de terceiros ocorre de
forma contínua, onde são verificados
processos judiciais, listas restritivas, situação
do CNPJ junto à Receita Federal e mudança
no CNAE principal. A atualização dos dados
inerentes a terceiros ocorre periodicamente.

14.1. Identificação e Qualificação de
Clientes
Estão previstas na Norma de Identificação e Qualificação
de Clientes, pertinente à área de Operações, as regras e os
responsáveis pela obtenção da documentação, análise e
registro de informações do cadastro de clientes que irão
contratar serviços, produtos financeiros ou aplicar recursos
junto ao BS2, bem como procedimentos de manutenção
periódica destes cadastros.
No âmbito das operações de câmbio, estão previstas normas
específicas de aceitação de clientes, assim como
procedimentos de identificação e qualificação.
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14.1.1. KYC
O procedimento Know Your Client (KYC) tem o objetivo de
garantir o conhecimento acerca do cliente e a coerência de
suas atividades junto ao BS2. Nos casos de clientes pessoas
jurídicas, esse processo visa também identificar os
beneficiários finais dos recursos movimentados pela
empresa.
É obrigatório que os proponentes sejam analisados pela área
de Compliance/PLD quanto a um possível envolvimento em
atos ilícitos que podem, de alguma maneira, prejudicar a
reputação e a integridade da Instituição.

Não são permitidas relações de negócios com
proponentes que não tenham passado pelo
processo de KYC.

A análise de PLD/FT relacionada a clientes é constituída pela
verificação em mídia, processos judiciais, listas restritivas e
demais fontes que possibilitam a identificação de
envolvimento em possíveis irregularidades legais e jurídicas
e/ou envolvimento em CPIs. De acordo com os resultados da
pesquisa, o nível de risco é atribuído conforme previsto na
Norma de Avaliação Interna de Risco de LD/FT e
Compliance.
Caso sejam encontradas informações relevantes, serão essas
encaminhadas ao gerente/gestor responsável pelo
relacionamento através do relatório KYC, contendo detalhes
dos resultados das pesquisas; quando cabível, serão
requisitados esclarecimentos ao cliente, obedecendo o fluxo
de aprovação quanto ao início do relacionamento, conforme
diretrizes contidas na Norma de Avaliação Interna de Risco
de LD/FT e Compliance.

Cabe ressaltar que, em se tratando de
onboarding digital, a classificação atribuída
neste caso para clientes digitais é de risco
inaceitável, o que impede o prosseguimento
da abertura da conta.

26

Se alguma notícia relevante for encontrada durante o
relacionamento com o cliente, será encaminhado um
relatório adicional (Alerta KYC), contendo as informações ao
gerente/gestor responsável, que deve entrar em contato
com o cliente e obter os esclarecimentos sobre as
informações encontradas, bem como deverá emitir um
parecer quanto ao interesse na continuidade do
relacionamento com cliente, obedecendo, também, o fluxo
de aprovação da alta gerência.

14.1.2. Identificação dos Beneficiários
Para fins de identificação e fluxo cadastral, caracteriza-se
como beneficiário final:
• Pessoa que possui 25% (vinte e cinco por cento) ou mais
do capital da entidade, direta ou indiretamente,
conforme estabelecido no contrato social;
• Representante, inclusive o procurador e o preposto, que
exerça o comando de fato sobre as atividades da pessoa
jurídica; ou
• Pessoa que possui poder decisório e/ou papel
fundamental nas decisões finais, respondendo pela
estrutura empresarial.

Para quaisquer empresas regidas por Estatuto Social,
considera-se beneficiário final as seguintes pessoas
naturais:
• Pessoas autorizadas a representar a pessoa jurídica;
• Controladores;
• Administradores; ou
• Diretores ou Presidentes.
Para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do Terrorismo, como parte do processo de
classificação de risco de LD/FT, independente do percentual
de participação no quadro societário, todas as pessoas que o
compõe serão analisadas pelo Compliance/PLD, bem como
seus representantes legais, procuradores e demais pessoas
autorizadas a representar a pessoa jurídica.
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14.2. Pessoas Expostas
Politicamente (PEP)
Em atendimento à Circular Bacen 3.978/20 que dispõe
acerca dos procedimentos a serem observados para a
qualificação e acompanhamento das movimentações
financeiras de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e
pessoas que possuam Estreito Relacionamento com PEP,
são realizadas consultas em listas específicas para esse fim.
Em se tratando de cliente qualificado como PEP, ou que
possua estreito relacionamento com PEP e que não se
enquadre nos critérios de classificação de risco “muito alto”,
conforme critérios estabelecidos na Norma de Avaliação
Interna de Riscos de LD/FT e Compliance, o início ou
manutenção de relacionamento está previamente
autorizado pela Diretoria de PLD.
Através
do
sistema
de
monitoramento,
um
acompanhamento contínuo é realizado a fim de identificar
clientes que passaram a assumir a condição de PEP ou
estreito colaborador (verificando, inclusive, representante e
familiares).

GLOSSÁRIO
PEP:
Pessoas Expostas
Politicamente.
Estreito relacionamento
com PEP:
Pessoa física que
possua estreita relação com
pessoa exposta
politicamente.
Arranjo de Pagamento:
Conjunto de regras e
procedimentos que
disciplina a prestação de
determinado serviço de
pagamento ao público,
aceito por mais de um
recebedor, mediante acesso
direto pelos usuários finais,
pagadores e recebedores.
Facilitador de
Pagamento:
Intermediário de
pagamentos, habilitado pela
Adiq para realizar
transações com cartões em
nome dos estabelecimentos
comerciais (intermediários).

14.3. Terrorismo e
seu Financiamento
Em atendimento à Circular Bacen 3.978/20, a qual
estabelece a necessidade de comunicação de operações
envolvendo pessoas que reconhecidamente tenham
perpetrado ou tentado perpetrar atos terroristas ou neles
participado ou facilitado o seu cometimento, verifica-se as
listas organizadas pela ONU (membros da Al-Qaeda), OFAC,
OFSI, UE, entre outras.
Caso seja identificado algum cliente na lista
consultada, o seu relacionamento com o BS2
deve ser encerrado e informado aos órgãos
de fiscalização competentes e aos arranjos de
pagamento (Bandeiras).
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14.4. Responsabilidade
Socioambiental
No início do relacionamento com o cliente, a área de
Compliance/PLD realiza consultas com o objetivo de
identificar possível envolvimento do cliente com
atividades de potencial risco à imagem da Instituição,
como atividades que incentivem a prostituição, utilizem mão
de obra infantil, manutenção de trabalhadores em condições
análogas às de escravo e crimes socioambientais.
Através do sistema de monitoramento, é realizado o
acompanhamento contínuo a fim de identificar clientes que
passaram a constar na Lista de Transparência da Secretaria
de Inspeção do Trabalho.
Caso o cliente passe a ter classificação de risco “Muito Alto”,
deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Norma
de Avaliação Interna de Risco de LD/FT e Compliance para
início/continuidade de negócios, devendo ser reportado
também à área de Riscos Operacionais, conforme
estabelecido na Política Socioambiental.

14.5. Procedimentos de
Monitoramento, Seleção e
Análise de Operações e
Situações Suspeitas
14.5.1. Proposta e Cadastro
Atipicidades relacionadas aos clientes no processo de
prospecção e cadastro deverão ser observadas e reportadas
pelas áreas de Cadastro, Gestores de Negócios/Gerentes e
outras áreas que possuam relacionamento direto com o
cliente.
O reporte de situação ou ocorrência suspeita deverá ser
realizado diretamente ao Compliance/PLD, sem que seja
dada ciência ao proponente/cliente.
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14.5.2. Monitoramento Sistêmico
O sistema de monitoramento possui regras parametrizadas
com o objetivo de identificar o envolvimento do cliente em
listas restritivas, atipicidade nas transações financeiras,
atipicidades nos dados cadastrais e PEP, com base nas
situações listadas na Carta Circular Bacen 4.001/20.
Para que o cliente seja alertado no sistema, é necessário que
sua movimentação/perfil se enquadre nas regras
parametrizadas. Estes alertas ocorrem de acordo com o risco
do produto, capacidade financeira do cliente X transações,
localização e tipo de atividade/negócio.
Com base na análise do alerta, havendo confirmação de
indícios de operações ou situações suspeitas, é elaborado
um relatório específico para esse fim, que culminará no
registro de comunicação ao COAF ou ao FRA, se aplicável
(conforme instruções operacionais contidas no Manual de
Comunicação de Operações e Situações Suspeitas), podendo
em alguns casos acarretar, inclusive, o cancelamento da
conta por desinteresse comercial por parte do BS2, em
conformidade com a regulamentação vigente.
As regras parametrizadas obedecem ao rol de operações e
situações descritas na Carta Circular Bacen 4.001/20, sendo
o período para geração de alertas não superior a 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de
ocorrência da operação ou da situação.
A realização da análise do alerta gerado pelo sistema de
monitoramento também obedece ao prazo estabelecido na
Circular Bacen 3.978/20, não excedendo 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da data da seleção da
operação ou situação.
Durante o processo de monitoramento, caso sejam
observados pontos que venham a impactar na classificação
de risco do cliente e esse passe a se enquadrar no risco
“Muito Alto”, deverão ser obedecidos os critérios
estabelecidos na Norma Avaliação Interna de Risco de
LD/FT e Compliance quanto a aprovação da alta gerência
para manutenção do relacionamento/continuidade de
negócios.
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14.5.3. Análise de Movimentação
de Recursos em Espécie
Conforme exigências estabelecidas na Circular Bacen
3.978/20, as movimentações em espécie são monitoradas
pelo Compliance/PLD com especial atenção, tendo como
base os comunicados oriundos da Tesouraria e os registros
de operações realizados.

Houve
movimentações em
espécie com valor igual ou
superior a R$50.000,00
(cinquenta mil reais),
incluindo provisionamento
de saque?

Não é necessário
informar ao COAF.

Toda e qualquer movimentação em
espécie (com valor superior a R$
5.000,00) deverá ser informada ao
Compliance/PLD, diariamente, pela
Tesouraria

A Tesouraria deve manter o registro de
recebimento efetuado ou pagamento entregue
ao cliente, sem trânsito por conta depósito à
vista de sua titulação, para emissão de DOCs,
TEDs ou OPs, compras de cheques OP
(administrativo), e também dos
provisionamentos de saque solicitados pelos
clientes e disponibilizá-los a qualquer momento
ao Compliance/PLD.

Foram identificadas operações
ou situações atípicas ou
suspeitas de Lavagem de
Dinheiro?

As movimentações do cliente
não serão informadas
ao COAF.

As movimentações do cliente são
comunicadas ao COAF, e
posteriormente levadas ao
conhecimento do Comitê de
Conformidade.

As comunicações deverão ser feitas
sem que seja dada a ciência aos
envolvidos ou a terceiros.
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As atividades suspeitas quanto a forma e o valor total
movimentado no que tange os valores inferiores à R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) deverão ser
esclarecidas pelo cliente, por intermédio do
gerente/gestor de negócios, quando aplicável.

14.5.4. Depósitos em Dinheiro
e Retiradas em Espécie
O formulário de “Controle de Transações em Espécie” é
pré-requisito obrigatório para a efetivação das seguintes
operações:
• Movimentação de depósito em espécie com valor igual
ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
• Transação de saque em espécie no valor igual ou
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

14.5.5. Funcionários, Colaboradores e Terceiros
Além do monitoramento sistêmico, o BS2 conta com
treinamentos e ações de comunicação que visam estimular o
relato de boa-fé de situações ilícitas cometidas por
funcionários, colaboradores, clientes e/ou terceiros. O relato
poderá ser realizado diretamente ao Compliance ou por
meio do Canal da Ética, disponível na intranet (público
interno) e no site das Empresas BS2 (público interno e
externo).

14.6. Comunicação de Operações
Suspeitas
As transações ou propostas de transações que possam
constituir indícios de crime de Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do Terrorismo (previstas na Carta Circular
Bacen 4.001/20 e na instrução CVM 617/19), ou as
transações que são consideradas “comunicação
obrigatória” (previstas na Circular Bacen 3.978/20)
deverão ser comunicadas aos órgãos fiscalizadores
competentes.
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Todos os registros que fundamentaram a comunicação
ou a decisão de não realizar a comunicação deverão ser
documentados e devidamente arquivados.
As operações e situações suspeitas identificadas na Conta
Internacional do cliente deverão ser reportadas ao FRA
por meio do SAR (Suspicious Activity Report), seguindo as
orientações da Autoridade local.
As operações e situações suspeitas identificadas junto às
contas/produtos/serviços nacionais do cliente, ou que
envolvam funcionários, colaboradores e terceiros
deverão ser reportadas ao COAF por meio do SISCOAF.
Tais comunicações deverão ser realizadas sem que seja
dada a ciência aos envolvidos ou a terceiros.

Todas as operações realizadas, bem como os produtos e
serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes,
pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, devem
ser devidamente registrados pelo BS2 contendo, no mínimo, as
seguintes informações sobre cada operação:

Tipo;

Valor, quando aplicável;
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Data de realização;

Nome e CPF ou CNPJ do titular e do
beneficiário da operação;

Nome e CPF ou CNPJ
do remetente ou sacado,
quando aplicável;

Nome e CPF ou CNPJ do portador
dos recursos, no caso de operações
com utilização de recursos em
espécie de valor individual superior
a R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Origem dos recursos, no caso de
operações de depósito ou aporte
em espécie de valor individual
igual ou superior a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);

Finalidade do saque, no caso de
operações de saque, inclusive as
realizadas por meio de cheque ou
ordem de pagamento, de
valor individual igual ou superior a
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);

Canal utilizado;

Códigos de identificação
das instituições envolvidas na
operação, provenientes do sistema
de liquidação de pagamentos ou de
transferência de fundos, quando
aplicável;

Números das dependências e das
contas envolvidas na operação,
quando aplicável; e

Número do cheque,
quando aplicável.

Em operações envolvendo clientes residentes no
exterior, não é obrigatório o registro de CPF ou
CNPJ, porém, em caso de pessoa física, devem ser
registrados o nome, tipo e número do documento
de viagem e respectivo país emissor e organismo
internacional de que seja representante para o
exercício de funções específicas no País, quando
for o caso. Em se tratando de pessoa jurídica,
deverão conter nome da empresa e número de
identificação ou de registro da empresa no
respectivo país de origem.

Nas situações onde houver recusa por parte do
cliente em informar a finalidade do saque, tal
ocorrência deverá ser devidamente registrada
pela Tesouraria e informada à área de
Compliance/PLD.

Para saques em valor igual ou superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser
requerido do cliente o provisionamento com, no
mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência das
operações de saque, inclusive as realizadas por
meio de cheque ou ordem de pagamento. A
solicitação de provisionamento deve ser registrada
e informado ao cliente o número de protocolo.

16. DTVM
16.1. Regras e
Parâmetros
de Atuação
Os eventuais conflitos de interesse
decorrentes das atividades da BS2
DTVM são tratados por meio de
transparência e segregação das
funções desempenhadas. Ações
para mitigação de conflitos são
contempladas nas Regras e
Parâmetros de Atuação, bem como
na presente Política.

Conforme prevêem as Regras e
Parâmetros de Atuação da
Instituição, as pessoas vinculadas à
BS2 DTVM só podem operar valores
mobiliários por intermédio da
mesma, havendo prioridade na
execução das ordens de clientes de
mesma natureza das de pessoas
vinculadas.

Todos os colaboradores da BS2
DTVM estão obrigados a manter
sigilo sobre as operações e serviços
prestados,
devendo
guardar
segredo sobre qualquer operação
de seus clientes.

O acesso à Mesa de Operações e à
Área de Custódia é restrito aos
colaboradores destas áreas, com
exceção aos profissionais de apoio,
como os responsáveis pela limpeza
e manutenção. O controle de
acessos se dá por meio de porta
com controle biométrico.

É vedada a presença de clientes,
em qualquer hipótese, nos
ambientes da Mesa de Operações
e da Custódia.

Todas as ordens de clientes são
recepcionadas e executadas por
profissionais
especialmente
capacitados e certificados para suas
funções, e são registradas em sistema
de controle de ordens (OMS), sendo
certo que, nos casos de ordens
conflitantes, haverá a preferência das
ordens de clientes àquelas de pessoas
vinculadas à BS2 DTVM.

16.1.1. Pessoas Vinculadas
De acordo com o artigo 1º da Instrução
CVM 505/11, considera-se pessoa
vinculada:

37

a) Administradores, empregados,
operadores e demais prepostos do
intermediário que desempenhem
atividades de intermediação ou de
suporte operacional;

b) Agentes autônomos que prestem
serviços ao intermediário;

c)
Demais
profissionais
que
mantenham, com o intermediário,
contrato de prestação de serviços
diretamente
relacionados
à
atividade de intermediação ou de
suporte operacional;

d) Pessoas naturais que sejam, direta
ou indiretamente, controladoras ou
participem do controle societário do
intermediário;

e) Sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo intermediário
ou por pessoas a ele vinculadas;

f) Cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas
nas alíneas “a” a “d” (filhos
menores são aqueles que têm
menos de 18 anos); e

g) Clubes e fundos de investimento
cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros
não vinculados.
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Os diretores e acionistas pessoas
naturais de empresa do grupo, que
não seja a DTVM, e respectivos
cônjuges e filhos menores serão
considerados pessoas vinculadas se
forem, direta ou indiretamente,
controladoras ou participarem do
controle societário do intermediário
ou se desempenharem atividades de
intermediação ou de suporte
operacional ao intermediário.

As pessoas vinculadas somente
podem realizar operações nos
mercados administrados pela B3 por
intermédio da Instituição a que
estiverem vinculados, exceto no
caso que o participante não opere
em determinado mercado, por
exemplo, BM&F.

16.1.2. Envio de Ordens
Com exceção dos diretores e
acionistas, as pessoas vinculadas
somente poderão operar em títulos
e valores mobiliários através da
Plataforma Eletrônica da BS2
DTVM, salvo as operações em que
não seja possível a zeragem por tal
Plataforma.

Nesses casos de exceção, o
operador e/ou assessor não
poderá operar para si mesmo,
devendo encaminhar a ordem para
outro operador executá-la.
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16.2. Restrições
DTVM
Os colaboradores e pessoas
diretamente ligadas à BS2 DTVM
estão sujeitos a restrições e políticas
adicionais em relação a negociação
pessoal de valores mobiliários. Tais
restrições incluem requisitos de
autorização prévia, períodos de
interrupção e comunicação das
transações efetuadas, conforme as
seguintes regras:

Não realizar operações com base
em
informações
privilegiadas
internas e externas;

Não
realizar
operações
na
modalidade Day Trade, exceto
acionistas, diretores e agentes
autônomos;

Não
realizar
operações
de
derivativos,
exceto
acionistas,
diretores e agentes autônomos;

Nos casos em que a Instituição for
coordenadora ou distribuidora de
uma operação no Mercado de
Capitais, os colaboradores terão
que fazer reservas de compra de
ações como “Pessoas Vinculadas”;

GLOSSÁRIO
Informações
Privilegiadas:
São informações que
podem alterar o curso
normal de uma negociação
por meio da utilização de
informações confidenciais e
estratégicas (exemplo:
informação que altera o
preço de uma determinada
ação negociada em bolsa
de valores).
Day Trade:
Conjugação de operações
de compra e de venda
realizadas em um mesmo
dia, dos mesmos ativos,
commodities ou títulos,
para um mesmo comitente,
por uma mesma sociedade
corretora, cuja liquidação é
exclusivamente financeira.
Front Running:
Expressão em inglês que
pode ser definida como a
prática de aproveitar
alguma informação
privilegiada (de algum
banco, cliente, etc.) para
concluir uma negociação
antes de outros.
Insider Trading:
Prática não equitativa de
negociação de ações,
vedada pela legislação em
vigor, para impedir que
pessoas que possuam
informação privilegiada
sobre as companhias
realizem negócios em
proveito próprio e/ou
prejudiciais aos investidores
em geral.

Não realizar operações que tenham
as seguintes características:
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I. Em conjunto com clientes, tais
como: adquirir para revender, com
lucro, títulos ou valores mobiliários
que se sabe ser de interesse da
Instituição ou de seus clientes, ou
que estes tencionem adquirir ou
vice-versa;

II. Que tenham potencial conflito de
interesses entre as operações em
nome próprio e no exercício de suas
funções;

III. Que tenham como vantagem as
modificações
no
mercado,
decorrentes
de
negociações
realizadas para clientes ou em
carteira da própria Instituição de
que tenham conhecimento; e

IV. Que sejam realizadas por meio
de interpostas pessoas (“laranjas”);

Não
aceitar
proposta
para
realização de operação com base
em informação privilegiada e, na
hipótese de recebê-las, comunicar
imediatamente ao Compliance;

Não aceitar proposta com indícios
de Lavagem de Dinheiro e, na
hipótese de recebê-las, comunicar
imediatamente ao Compliance;

Investimentos
em
valores
mobiliários não devem ter caráter
especulativo, assim, é recomendável
que a permanência mínima em
carteira seja de 30 (trinta) dias; e
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As comunicações espontâneas feitas
à área de Compliance serão
consideradas comunicações de boa
fé, mantidas em absoluto sigilo.

Quaisquer modalidades/tipos de
operações porventura não citados
nesta Política devem ser avaliados
pelo Compliance e, dependendo da
sua complexidade, será levado ao
Comitê de Investimentos, que
julgará pela sua proibição ou
liberação, caso a caso.

16.2.1. Responsabilidades e
Penalidades
Cabe
aos
Colaboradores
o
atendimento às diretrizes e
procedimentos aqui estabelecidos,
assim
como
acompanhar
cuidadosamente o cumprimento da
presente Política e informar ao
Compliance
qualquer
descumprimento da mesma.

O departamento de Compliance, com
a anuência do Comitê Executivo, terá
autoridade para interromper ou exigir
a reversão de qualquer transação de
funcionários efetuada em violação à
presente Política.

Os
colaboradores
vinculados
também poderão ter posições
congeladas devido a potenciais
conflitos
de
interesses
ou
aparência/indício de inadequação.
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As Pessoas Vinculadas que violarem
esta Política estão sujeitas a
penalidades, tais como:

Responsabilidade Civil por perdas e
danos provocados contra clientes;

Ação disciplinar por parte dos
Agentes Reguladores, inclusive
revogação de autorização e multas;

Responsabilidade Criminal; e

Advertência, suspensão ou rescisão
contratual.

A
Área
de
Compliance/PLD
responde
administrativamente à Vice-Presidência Executiva,
sendo operacionalmente independente em relação
todas as áreas e atividades desenvolvidas pelo BS2.

Lei 9.613/98

(Lavagem de Dinheiro);

(altera a Lei de

Lei 12.683/12

Lavagem de Dinheiro);

(Lei Anticorrupção);

Decreto 8.420/15
(regulamenta a Lei

Lei 13.260/16

(Lei Antiterrorismo);

Lei 12.846/13

Anticorrupção);

Lei 13.974/20

(dispõe sobre o COAF);

Circular n° 3.978/20

do BACEN;

n° 3.342/08;

Cartas Circulares
n° 4.001/20 e

Circular SUSEP
n° 612/20;

da CVM;

Instrução n° 8/79

da CVM;

Instrução n° 505/11

da CVM;

Operacional / Roteiro
Básico - B3;

Instrução n° 617/19

Programa de Qualificação
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Regras e Parâmetros de
Atuação - BS2 DTVM;

Política de

NORMATIVO SARB
011/2013 (autorregulador
FEBRABAN);

Auditoria Interna;

POLÍTICA

Política de Compliance;
Manual de KYC
(Compliance/PLD);
Manual de KYP
(Compliance/PLD);
Regulamento dos
Manual
Arranjosde
deKYE
Pagamento;
(Compliance/PLD);
Guidance Notes on the
Manual
de and Detection
Prevention
Monitoramento
de
of Money Laudering,
Clientes
Terrorist Financing and
(Compliance/PLD);
Proliferation Financing in
the Cayman Islands Manual de Comunicação
emitido pela Autoridade
de Operações e Situações
Monetária local (CIMA).
Suspeitas;
Norma de Identificação e
Qualificação de
Clientes (Cadastro);

Documento elaborado em
Outubro/2020

Documento entra em vigor a
partir de Outubro/2020

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
DINHEIRO
E FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO
COMPLIANCE

Norma de Avaliação
Interna de Riscos LD-FT e
Compliance
(Compliance/PLD);
Política de
Responsabilidade
Socioambiental (Risco
Operacional);

