
Tel Aviv 2019 



2

9:40-10:10 Session 1 – Financial Crime Annual Update

Speaker: Rami Sasson, Chief Compliance Officer, Discount Bank

10:10-10:40 Session 2 – Financial Crime 2.0 Programme

Speakers: Anton Moiseienko, Research Analyst, Centre for Financial Crime & Security Studies, Royal United Services 

Institute (RUSI) for Defence and Security Studies

10:40-11:00 Coffee Break

Agenda
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11:00-11:40 Session 3 – Managing the risk of non-compliance in AML whilst reducing total cost of ownership 

Speaker: Jacob Thompson, Head of Market Development – Risk, Refinitiv

11:40-12:20 Session 4 - Ultimate Beneficial Ownership 

Speaker: Jacob Thompson, Head of Market Development – Risk, Refinitiv

12:20-13:00 Session 5 - High risk customers and third parties

Speaker: Radoslaw Biniarz, Case Manager EMEA, Refinitiv

13:00-14:00 Networking Lunch

Agenda



Rami Sasson
Chief Compliance Officer

Discount Bank



איסור הלבנת הון 
גבולות  חוציוסיכונים 

2019אוקטובר 

,  יחידת איסור הלבנת הון ומימון טרור

אגף ניהול סיכונים



תוכן
העניינים

איסור הלבנת הון –רגולציה עיקרית 

חובות בקרה ודיווח

ליישום גישה מבוססת סיכון  FATF-הנחיות ארגון ה

בסקטור ניירות ערך

עבירות מס כעבירות מקור

התפתחות בנושא מטבעות וירטואליים

התפתחות בנושא קנאביס לשימוש רפואי

עדכוני פסיקה  

–גבולות חוצירגולציה והתפתחות בנושא סיכונים 

FATCA , CRS, QI
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שם החטיבה

שם אגף

כללי-איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

רגולציה עיקרית ומטרות

.2000-ס"התשהחוק לאיסור הלבנת הון ⚫

2016-ו"תשע, חוק המאבק בטרור⚫

2018-ח"התשע, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית⚫

דיווח וניהול רישומים של מנהלי תיקים למניעת הלבנת הון ומימון  , חובת זיהוי)צו איסור הלבנת הון ⚫
2010–א "תשע, (טרור

בפעילותשמקורםכספיםלהטמיעיהיהניתןשלאכך,הוןהלבנתשלבפעילותלהלחם:החקיקהמטרת⚫
.חוזרשימושבהםולעשות,חוקיאופיהנושאתבמערכתעבריינית

,פלילייםאישומיםשלבסיכוןועובדיההחברהאתמעמיד,הרשותוהוראותהצו,החוקלהוראותציותאי⚫
.ל"ובחובארץמוניטיןולסיכוניכספייםעיצומיםהטלתשללאפשרות,מכךהמשתמעכלעל

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור
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שם החטיבה

שם אגף

"הכר את הלקוח"הליך 

כללי

"(  המבקש)"מבלי שזיהה את מי שמבקש להיות לקוח "( חשבון)"ע או נכסים פיננסיים "מנהל תיקים לא יתקשר לשם ניהול חשבון ני▪
.לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ומימון טרור, ומבלי שקוים לגבי המבקש תהליך של הכרת הלקוח

מבוצעת  )האם הוא איש ציבור , עיסוקו של הלקוח, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון, בין היתר,תהליך של הכרת הלקוח כולל ▪
.ומטרת פתיחת החשבון( בדיקה מול מאגר אנשי ציבור זרים ומקומיים

תהליך הכרת הלקוח כולל גם בירור זיקת בעל החשבון לישראל–לגבי תושב חוץ ▪

תהליך הכרת הלקוח כולל גם את סוג עסקיו–לגבי בעל עסק ▪

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור
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שם החטיבה

שם אגף

ליישום גישה מבוססת סיכון בסקטור   FATF-הנחיות ארגון ה
ניירות ערך  

2018דצמבר 

לאיסורהרשות.ע"ניבסקטוריסיכוןמבוססתגישהליישוםהנחיותFATF-הארגוןפרסם2018אוקטוברבחודש⚫
הפיננסייםהגופיםבקרבסיכוןמבוססתבגישההנכוןהשימושבהטמעתרבהחשיבותרואהטרורומימוןהוןהלבנת

בעליהסיכוניםעםיעילהלהתמודדותהדרושיםהמשאביםשלוהשקעההתמקדותלאפשרכדי,ע"בניהעוסקים
.גבוההסיכוןרמות

.ושירותיםמוצרים,לקוחות,וטריטוריותמדינות:כגוןורלוונטייםעיקרייםהסיכוןגורמיכוללתהסיכוןהערכת⚫

:כדלקמןגםביטוילידייבואולקוחותסיכוןגורמי⚫

,(הטרורמוכרזירשימתמולמהבדיקהכחלקנבדק-בפועל)הסנקציותברשימתהלקוחשלשמובדיקת➢

,ציבורלאישקרוב/ציבוראישהלקוחשלהיותובדיקת➢

,בסיכוןטריטוריה/במדינההעיקריתהכנסתומקוראו/והלקוח➢

,"(קשאיש)"'גצדאוהכספיםבעלהואלקוחהאם➢

,(בחדשותכתבותכדוגמת)הלקוחעלרלוונטישלילימידעשלקיומו➢

,מזומניםעתירבתחוםהואהלקוחשלכספומקור➢

מבנה,נאמנויות)נהנים/השליטהבעליזהותלהביןקושיקייםאו/ושקוףשאינומבנהמהווההלקוח➢
(ז"למוכמניותבכלי,הדעתאתהמניחהסברללא-מורכב

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור
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שם החטיבה

שם אגף

עבירות מס כעבירות מקור

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור

תופעתאתולצמצםמסבעבירותשמקורוהשחורבהוןלהיאבקהמסרשויותשלהמאמציםרקעעל•

14'מסתיקוןבמסגרתהמקורעבירותלרשימתחמורותמסעבירותמספרנוספו,המסהעלמת

.2000–ס"התש,הוןהלבנתאיסורלחוק

או,אלהבעבירותשמקורוברכושפעולהשעשייתהיאבחוקמקורכעבירותמסעבירותהוספתמשמעות•

לנסיבותבהתאם,הוןהלבנתאיסורחוקלפיפליליתעבירההינהאלהעבירותבושנעברוברכוש

.המסויםהמקרה

כללי
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שם החטיבה

שם אגף

עבירות מס כעבירות מקור  

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור

:  בהתאם לכך על הבנק לפעול כמפורט להלן•

.  אסמכתאות תומכות רלוונטיות( במקרה הצורך)לרבות , קבלת הסבר מניח את הדעת מהלקוח בהיבטי מס•

ח הכולל הסבר  "אלא יש לקבל מכתב של רו, "תכנון מס"או " שיקולי מס"אין להסתפק באמירה לקונית כמו •

.אשר במידת הצורך דווח בגינו לרשות המסים, ואישור כי מדובר בתכנון מס לגיטימי

.  כל פרט מהותי לעניין זה" התרשמות כללית"בשדה " הכר את הלקוח"תיעוד בשאלון •

.במידת הצורך להעביר דיווח על פעילות בלתי רגילה ואף למנוע ביצוע של פעולות•

המשך
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

וירטואליםמטבעות 
מוצפן,אנונימי,מבוזרוירטואלימטבע•

מרכזיבנקכמומנהלגוףללא•

טכנולוגיהאנשיי"ע(זהבכרייתכמו)כרייה–חדשיםמטבעותהנפקת,מרכזיבנקי"עמונפקלא•

החדשניתיין'הבלוקצטכנולוגייתעומדתבבסיסו•

גבוההתנודתיותבעלמטבע•

מוגבלתמטבעותכמות•

ברשתלרובמתבצעותומכירהרכישה•

המאפשריםאתריםמספרקיימים)הביטקויןלניהולותוכנהדיגיטליארנקמחייבתביטקויןרכישת•
(לביטקויןארנקפתיחת

הארנקכתובתלפימזוהיםהתשלוםויעדמקור•
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

וירטואליםמטבעות 
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

בעולםביטקוין–וירטואליםמטבעות 



15
שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

ביטקויןכריית –וירטואליםמטבעות 
ליישוםמורכבתטכנולוגיה•

משמעותייםמחשובמשאבימצריכה•

האחרונותהכספיםהעברותשלתיעודהזמןכלבונים–(הבלוקיםיצרני)הכורים•

במטבעתקיןשימושהמאפשרהתפעוליהבסיסהואבלוק•

חדשיםביטקויןמטבעותיוצרהכרייהתהליך•

2140-2110בשנת.מראשוידועקבועבאופןמונפקביטקוין•

מראששהוגדרוהמטבעות'מיל21כלהנפקתשתסתייםצפוי

עמלותי"עיתוגמלוהכורים,ההנפקהסיוםלאחר•
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

יין'בלוקצ–וירטואליםמטבעות 
במטבעשבוצעוהעסקאותכלאתהמאגדשיתופיחשבונותספר•

כולםעלומוסכםפומביהעסקאותרישום•

בלוקים–הנקראותבקבוצותיחדמאוגדותהעסקאות•

החללושקדםהבלוקאלומקושרעסקאותכאלפייםמכילחדשבלוקקובץכל•
הראשונההביטקויןמעסקת
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

הבנקאיתהזוית–וירטואליםמטבעות 
ולהימנע מנקיטת  " לשבת על הגדר"הרוב המכריע של הבנקים המסורתיים מרחבי העולם עדיין נוטים •

עמדה כלשהי

נקטו באחרונה  [ RBC, Citi ,Bank of America-לדוגמא )ב "בנקים מסורתיים גדולים מקנדה וארה•
בעמדה יותר מתגוננת והצהירו כי ימנעו מלקוחותיהם לסחור בנגזרים של מטבעות קריפטוגרפים

ב אף שיגרו מכתבי אזהרה לרגולטורים ולאיגודים מקצועיים והזהירו כי "חלק מהבנקים הגדולים בארה•
בצורה משמעותיתclearing-מגבירה את סיכוני ההקריפטוהתחלת המסחר בנגזרים על מטבעות 

ניתן לקבוע כי גופי הרגולציה הגלובליים עדיין אינם יודעים איך להתמודד עם הסדרה של מטבעות  •
מה שמציב אותם ואת רוב הבנקים המסורתיים באותה עמדה של המתנה להתפתחויות–הקריפטו
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

דילמות והמלצות  –וירטואליםמטבעות 

חשוב שתיקבע רגולציה בתחום שתפקח על הגופים המעורבים•

רצוי שהרגולציה לא תכביד על הגופים המעורבים באופן שיעביר פעילותם  •
למדינות אחרות

יש לייצר וודאות רגולטורית גם כדי למשוך גופים לפעול בתחום זה בישראל•

?     או מטבע( כמו מניה)ע "ני, (כמו זהב)האם מטבע וירטואלי הוא נכס •
האם יש להחיל את דיני  ? האם התשובה זהה לכל סוג של מטבע וירטואלי

?ע על המטבעות הדיגיטליים"ני

האם המטבעות הדיגיטליים מהווים תחליף לנייר ערך או שהוא מייצג  •
?שירותים
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שם החטיבה

שם אגף

מבוזרים לציבורקריפטוגפייםהנפקת מטבעות 

כללי-הוועדה לבחינה ואסדרה

את  2019הגישה במהלך חודש מרץ קריפטוגרפייםהוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות •
.ע"ר ני"ח הסופי של פעילותה ליו"הדו

תפקידה העיקרי של הוועדה היה לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על הצעות והנפקות  לציבור  •
.  והמסחר בהן(ICOs)המבוססות על רישום מבוזר , בישראל

הגיוסים בתחום זה בשווקים המערביים מבוצעים כיום בעיקר על ידי משקיעים מתוחכמים ובהנפקה של •
בהתאם לכללי הרגולציה( STO)ע "הנכללים בהגדרת ניקריפטוגרפייםנכסים 

יש להסדיר את תחום הנכסים  , ובאיזה אופן, האם, אחת השאלות בהן עסקה הוועדה הינה•
.באופן ייחודי לנוכח מאפייניוהקריפטורגפיים
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שם החטיבה

שם אגף

קריפטוגפייםמטבעות 

מסקנות-הוועדה לבחינה ואסדרה

:להלן עיקרי מסקנות הוועדה

תוך  , את חוק ניירות ערךקריפטוגרפייםהוועדה ממליצה להחיל על הנפקת נכסים -משטר גילוי ייעודי•
.בחינת התאמת דרישות הגילוי למאפיינים הייחודיים של פעילותן של חברות אלה

רשות שותפה לצוות בין משרדי שהמליץ  ה-"רגולטוריארגז חול "הקלות ויצירת תנאים לפעילות במסגרת •
מקלה ומותאמת לחברות שעושות שימוש בטכנולוגיה חדשה רגולטוריתלאחרונה על הקמת סביבה 

.  לצורך אספקת שירותים ומוצרים פיננסיים

הוועדה המליצה לבחון אפשרות לביצוע התאמות  -קריפטוגרפייםפלטפורמה ייעודית למסחר בנכסים •
אשר תתמודד  , מתאימה יותר לפעילות מסחר זואסדרתיתבאסדרה הקיימת לצורך יצירת תשתית 

.באופן מיטבי עם הסיכונים הגלומים בפעילות זו

הוועדה ממליצה לבחון החלת מודל בעל מאפיינים  -קריפטוגרפייםמודל למימון המונים למיזמים לנכסים •
.ע"שהינם ניקריפטוגרפייםדומים למודל מימון המונים עבור מיזמי נכסים 

הוועדה הכירה בחשיבות הרבה של הקשר הישיר בין הרשות לבין התעשייה לצורך המשך התמקצעות  •
.הולםרגולטוריומתן , למידת מאפייניו הייחודיים, הכרת התחום על ידה, עובדיה
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

קנאביס רפואי

.הקנאבייםקנאביס הוא צמח ממשפחת -

:  בצמח הקנאביס ישנם שלוש משפחות עיקריות של כימיקלים-

.  וקנאבינואידיםפלבנואידים, טרפנואידים

,  הם הכימיקל הפעיל ובהם יש חלוקה של לפחות שמונים סוגיםהקנאבינואידים

עוזר בשיכוך  . פסיכואקטיבי. השפעה מטשטשת)THC: כשהמוכרים ביותר הם
עוזר כנגד  , דלקתית–השפעה רפואית אנטי )CBD–ו ( התיאבוןוהגברת כאבים  

(.דם טובה ועודחרדה ולזרימת  

...רפואילשימושבקשרגם.במחלוקתשנויבקנאביסהשימוש-
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

קנאביס רפואי

התרחש ברחבי העולם תהליך של איסור חוקי על  20-בתחילת המאה ה
.על סחר בו ועל ייצורו, שימוש בקנאביס

התחלת החקיקה המגבילה על שימוש בקנאביס–1914

הוכרז הקנאביס כחומר לא חוקי בהתאם לחקיקה האמריקאית–1937

(אירוע מרכזי בתולדות החקיקה בתחום הקנאביס)

הקנאביס יוצא מחוץ לחוק בכל המדינות המערביות והטענה  –50-שנות ה
.היא שמירה על הציבור מפניו של הצמח

.האיסור גובה באמנות בינלאומיות
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

קנאביס רפואי

החלו להגיע למשרד הבריאות בקשות  , של המאה הקודמתבסוף שנות התשעים •

.לאישור השימוש בקנאביס למטרות רפואיות

בהתאם לבחינה פרטנית את, אישר משרד הבריאות, שכיחההיתהכל עוד התופעה לא •

(.לפקודה7' סע)השימוש 

.נמצא כי נדרשת הסדרה כוללת בתחום, ככל שהלכו וגברו הבקשות•

תוקם יחידה מיוחדת במשרד הבריאות  , (3609)פ החלטת הממשלה "ע–2011אוגוסט •

(ר"יק)היחידה לקנביס רפואי : לטיפול בנושא

המסדיר את  –" מדקליזציה"ההותווה מודל , (1587)פ החלטת הממשלה "ע–2016יוני •

.תחום הקנביס לשימוש רפואי ולמחקר
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

קנאביס רפואי

מדיקאליזציה •

לגליזציהולא•

דיקרימינליזציהולא•
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

(רישיון שונה לכל ערך בשרשרת)מהלכה למעשה –קנאביס רפואי 

רופאים 

מוסמכים
מטופלים בתי 

מרקחת

חווית  

ריבוי  

קנאביס חווית  

גידול

קנאביס

מפעל

ליצור

ביתקנאביס

מסחר

למוצרי

קנאביס

מעבדות בקרת 

איכות
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שם החטיבה

שם אגף

:התפתחויות בנושאי הלבנת הון

דגלים אדומים–קנאביס רפואי 
מבנה החברות המורכב המאפיין חברות קנאביס וכן העובדה כי , למרות ההסדרה הרגולטורית בתחום•

יוצרים מספר דגלים אדומים שעל העוסקים בתחום הציות לבחון עת  , עבירת סמים הנה עבירת מקור
בין  , על המוסד הפיננסי לוודא. עוסקים בפתיחה או ניהול חשבון של חברות מתחום הקנאביס הרפואי

וזאת גם בעזרת בחינת ווידוא הדברים , כי גורמים עוינים וגורמי פשע לא עומדים מאחורי החברה, היתר
:הבאים

.הרישיונות של החברה בתוקף והולמים את פעילות החברה-

.הרישיונות רשומים על שם הגורמים העומדים מול הגוף הפיננסי-

.מבנה החברה ברור ואפשרי להבנה-

.ר"מהיקבעלי השליטה הנם בעלי אישורים -
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שם החטיבה

שם אגף

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור

בנק מזרחי טפחות' נ' מ ואח"און ליין בעטויגה262-04-17א "ת-עדכוני פסיקה
(השופטת לימור ביבי' כבמאת )

עילת הפניה לבית המשפט

לדיןבניגודובוצעהסבירההייתהלאשלטענתןהתובעותחשבונותאתלסגורהבנקהודעת•

המשפטיתהשאלה

?סבירסירובמהווההחשבוןאתלסגורהבנקהחלטתהאם

הבנקטענות

מקום.להקמתןמשכנעסברללא,זההפעילותבעלותהשםבאותוחברותשתישלקיומן-כדוגמתאדומיםדגליםהתנוססופעילותןשעלבתובעותמדובר•
מסלהעלמתבחשד'החב'ודירהחתימהזכויותבעליכנגדמתנהליםפלילייםוהליכיםחקירות,מורכבהחזקותמבנהבעלות,OFFSHOREבמדינתהתאגדותן

.חשדותיואתהסיחולאשניתנווההסבריםהמסמכים.מסומקלטיזרות'חבבאמצעותח"שמליונישלבהיקף

טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורוהרשותישראלבנקעמדת

.במחלוקתושנויהמורכבתהעובדתיתהמסכתכאשר,שסופקווהאסמכתאותההסבריםלטיבבאשרהצדדיםביןבמחלוקתמדובר•

המחוזיהמשפטביתוהחלטתדיון

פעילותלהגבלתכשלעצמולהובילכדיבואין,אדומיםדגליםשלקיומם•

נכונותבהםהייתהלא,המסמכיםלקבלתהדרישה-לדוגמהכך.ושכנועטיעוןזכותלתובעיםאפשרהולאתקינההייתהלאהחשבונותסגירתבדברההחלטה•
.ספציפיפירוטוללאכלליתהחשבוןסגירתעלהבנקהודעת.הפעילותאתולהמשיךחשדותיהםאתלהסירללקוחותלאפשרממששל

.סבירהאינההמסמכיםדרישתוכיחשדותיוולהסירדעתואתלהניחבהםשישוקבעהסגירהבדברההחלטהלקבלתעדוהמסמכיםהחומראתבחןש"ביהמ•

.מלאבאופןהבנקעםפעולהששיתפואלוהיוהתובעיםואילואמתבזמןחששותיולתובעיםשיקףשלאזההואהבנק•

התקבלההתביעה•
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שם החטיבה

שם אגף

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור

בנק אגוד' מ נ"בעישראמיינרס14643-04-18א "ת-עדכוני פסיקה
(השופטת לימור ביבי' כבמאת )

עילת הפניה לבית המשפט

התובעתחשבוןאתלסגורהבנקוהודעתהתובעתבחשבוןשהתקבלוהעברהכספיהחזרת•

המשפטיתהשאלה

סבירסירובמהווהשירותיםלמתןהבנקשלסירובוהאם

הבנקטענות

וירטואלייםלמטבעותהנוגעיםשירותיםבמתןהעוסקיםללקוחותחשבוןלנהלניתןלאלפיה,הבנקשלהמאושרתהמדיניותעלמבוססת,כאמורההחלטה•
.(תיווך,הפצה,כרייהלרבות)

.בתובעתאמוןהעדרולבנקוירטואלייםמטבעותבכרייתפעילותהלתחוםהנוגעמהותימידעממנוהסתירההתובעתכאשר"חטא"בנפתחהחשבון•

המחוזיהמשפטביתוהחלטתדיון

"ממנהנכונהאוסבירההחלטהאיןהאם"אלא,לקבלניתןאשרהסבירותמההחלטותאחתהנהההחלטההאםרקלאובודקהסירובסבירותבוחןש"ביהמ•

.2014-בשנתמדיניותוהעבירהבנק.שנהמדיהבנקיםעללמפקחמדיניותועללדווחהבנקעלחובהחלהכיופוסקהבנקמדיניותשלתוקפהבוחןש"ביהמ•
.סבירהואינהמאושרתשאינהמדיניותהציגהבנק,זהבמקרה.סבירהאינה,ומשכךוכוללנית,גורפתהבנקמדיניות

,האחרבקצהואילו.מסוכןפחותהכיכורהלקוח-הוןלהלבנתמולובפעילותהסיכוןלגודלבהתאםבביטקויןהאפשריותהפעילויותקשתאתמנתחש"ביהמ•
.השוניםהפעילותסוגיביןלאבחןהבנקמדיניותעל.מסוכןהכי,ידועאינואוחזהואבוהמטבעשנתיבמי-וירטואלייםבמטבעותבסחרהמתעסקלקוח

"הכסףנתיב"בהקשורהסיכוןלאורשירותמתןלסירובהבנקהחלטתסבירותלאורכנהעלתעמודהכספיםהחזרתבדברההחלטה-חלקיתהתקבלההתביעה•
באופןלאסורמקוםואיןסיכוןלהקיםבהואיןמאחרלהתבטלהחשבוןסגירתבדברהבנקשלהחלטתודין.(וירטואלייםמטבעוןסוחרמאתנתקבלההעברה)

.פעילותהגורף
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שם החטיבה

שם אגף

יחידת איסור הלבנת הון  

ומימון טרור

(  צו מניעה)החלטה בעניין בקשה לסעד זמני 
(השופטת רחל ברקאי' כבמאת )בנק לאומי ' נ' זיו ואח34897-03-19א "ת

עילת הפניה לבית המשפט

לסגירתםעדבחשבונותהפעילותאתלהקפיאהבנקהחלטתבעקבותשהוגשמניעהצולמתןבקשה•

המשפטיתהשאלה

סבירסירובמהווההבנקשלסירובוהאם

הבנקטענות

נכסיםלפיקוחהמשרדי"עאופקשל(טרורמימוןאו/והוןבהלבנתחשודיםאוהמוכרזיםסנקציותעליהןשהוטלוישויותרשימת)SDN-הברשימתנכללהמבקש•
.טרורמימוןאו/והוןלהלבנתהקשורהפעילותבחשבוןמצעהלקוחכילהניחיסודישנווכיסבירבסירובמדובר.האוצרבמשרדזרים

המחוזיהמשפטביתוהחלטתדיון

.ממשיבחשדמדובר•

.כאמורמהרשימהשמולהסרתשםויפעלב"לארהשיפנהצריךהמבקש.ש"ביהמלאואףבנסיבותלחקורהבנקשלמתפקידוזהאין•

.עצמהבעדמדברת,ברשימההמבקשהכללתעצם•

.לאלתרסגירתםעלהורהולאהחשבונותבהקפאתהסתפקעתהמבקשיםעםבחסדנהגהבנק•

בתיקהתביעהקבלתסיכוייכיבטענההבקשהאתדחההעליוןש"ביהמ14.5.19ביום,לעילההחלטהבגין,לעליוןערעוררשותבקשתהגישוהמבקשים-עדכון)
(המבקש'בחבהפגיעהמפוטנציאליותרגבוהיםבבנקהפגיעהפוטנציאלכיהעובדהלאורהבקשהלדחייתמטיםהנוחותמאזןוכיגבוהיםאינםהעיקרי
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שם החטיבה

שם אגף

סקירת חוקים ותקנות-גבולות חוציסיכונים 

❖FATCAב"ארהעםמדינתיביןוהסכם–IGA

▪HIRE Act

IRSשלFATCAתקנות▪

▪IGA-ב"ארהעםמדינתיביןהסכם

ח135עדב135שנוספוסעיפים–(227'מס)הכנסהמספקודתתיקוןחוק▪

2016ו"התשע, (פטקאיישום הסכם )תקנות מס הכנסה ▪

הוראת שעה, (פטקאסגירת חשבונות מעבר לפי הסכם )טיוטת תקנות מס הכנסה ▪

cross-16-03-2015הבנקיםעלהמפקחמכתב❖ border

❖CRS–שלדיווחתקןOECDאוטומטייםמידעלחילופי–AEoI–Automatic Exchange of Information

(יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים)תקנות מס הכנסה ▪

❖QI–Qualified Intermediary–עםמנכהסוכן/מורשהמתווךהסכםIRS .ב"ארהעםמסכפללמניעתאמנותו-

❖871m–שלמיסויתקנתIRS-ניירותהכולליםמדדיםמבוססיאו/ואמריקאיםערךניירותמבוססימסוימיםבנכסיםאחזקהבגין,אמריקאיבמסחיוב

זרדיןלפיאוהישראליהדיןלפיבמסלחבותלהתווסףעשויהזומסחבות.הבסיסנכסברמתדיבידנדחלוקתבגיןיחולהמס.אמריקאיםערך

.ללקוחהרלבנטי

ב"ארהלתושביערךניירותשירותימתןאיסור❖

חוץתושבללקוחמישראלשירותמתן-גבולותחוצתבנקאות❖

חוקים ותקנות  
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שם החטיבה

שם אגף

2015במארס 16–חוזר המפקח על הבנקים 

הבנקאייםהתאגידיםלכללחוזר,זקןדודומר,הקודםהבנקיםעלהמפקחשלח,2015במארס16-הבתאריך

Crossסיכוניניהולבנושא Border.

החשיפהאתלהגדילעלולהמסבהעלמותבמאבקלאומי-ביןפעולהשיתוףשלהמגמהכיבמכתבוצייןהמפקח

Cross)גבולותחוצהבפעילותשמקורםציותלסיכוניהישראלייםהבנקאייםהתאגידיםשל Border)לסיכוניוכן

.מוניטין

,חדשיםולקוחותקיימיםלקוחותמולבפעילותנאותבאופןלהיערךמחויביםהבנקיםכיהדגישהמפקח

.מדינתיים-הביןהדיווחמנגנונילהסדרתעדבפרט

:דרישות המכתב

.מפעילות חוצה גבולותבסיכון גבוה סיווג לקוחות •

ובנוסף קבלת הצהרה על כך שלקוחות אלו מדינת התושבות שלהם לצרכי מס קבלת הצהרה מלקוחות על •

ועל כך שהם מתחייבים להודיע לבנק על כל שינוי בחבות  דיווחו על הכנסותיהם בהתאם לדין שחל עליהם 

במקרה הצורך ניתן לבקש מהלקוח אישור כי נהג כאמור או קבלת אישור על כך שהלקוח מצוי  . המס

.בתהליכי גילוי מרצון

שהוגדרו כבעלות פוטנציאל  , ניהולו וביצוע עסקאות, קביעת נהלים ומדרג סמכויות לאישור לפתיחת חשבון•

.Cross Borderלסיכון 

Cross)לקוחותשלגבולותחוצהמפעילותהנובעיםסיכוניםניהול Border)
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שם החטיבה

שם אגף

המידעוהחלפתהאוטומטיהדיווחעיקריאתבתוכוהמאגדמסמךOECD-הפרסם2014בפברואר13בתאריך

Automatic)מדינותבין Exchange of Information – AEOI).ברמהמסשקיפותליצורהינההמסמךמטרת

:הםהדרישותעיקרי.ואחידהגלובלית

פדיון/תמורה ממכירה, דיבידנד, ריבית: דיווח על כל סוגי תשלומי ההשקעה-

דיווח על יתרת חשבון-

חדשים וקיימים  , סיווג והסדרת חשבונות המוחזקים על ידי יחידים ותאגידים, זיהוי-

מוסדות למשמורת וחברות ביטוח, ישויות השקעה, התקן חל על בנקים-

מצפה מהמדינות לתרגם את התקן לחוק מקומיOECD-ארגון ה-

החוק המקומי ישים דגש על סודיות המידע-

לצרכי מסתושבותםמצופה מהמדינות לספק לאזרחים מידע כיצד לקבוע את -

Common Reporting Standard

מסגרת התקן לחילופי המידע האוטומטי
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שם החטיבה

שם אגף

חדשים וקיימים  , סיווג והסדרת חשבונות המוחזקים על ידי יחידים ותאגידים, זיהוי-

'טלפון וכו, כתובת מגורים, איתור אינדיקציות של יחידים לרבות תושבות•

איתור אינדיקציות לתושבות מס של תאגיד הכולל מדינת התאגדות ומדינת  •
כתובת

High Valueביצוע בדיקה בגין עושר פיננסי לחשבונות •

זיהוי

ו Non reportable person)סיווג לקוחות הבנק בהתאם לאינדיקציות שזוהו •
Reportable Person.)

.ועודActive, Passive, FFIסיווג התאגידים בבנק לפי חלוקה •
סיווג

.קבלת הצהרה עצמית מכלל לקוחות הבנק בנוגע לתושבות המס שלהם•

קבלת הצהרה עצמית מבעלי השליטה בתאגיד פאסיבי•
הסדרה

Common Reporting Standard

סיווג והסדרה, תהליכי זיהוי
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שם החטיבה

שם אגף

חילופי מידע אוטומטיים בישראל

רקע כללי למנגנוני חילופי מידע אוטומטיים בישראל

FATCA

פיננסייםחשבונותעלמידע–בישראלהמיסיםלרשותדיווח

או,אמריקאיםותאגידיםב"ארהאזרחיאותושבייחידיםשל

.פאסיבייםבתאגידיםאמריקאיםשליטהבעליעל

ישראליםפיננסייםמוסדותמחייבותבישראלFATCAתקנות

ההסכםלהוראותבהתאםלקוחותולסיווגלזיהוינהליםליישם

.מדינתיהבין

CRS

שלפיננסייםחשבונותעלמידע-בישראלהמיסיםלרשותדיווח

שליטהבעליעלאומסלצורךתושביםשהינםותאגידיםיחידים

במדינותמסלצורכיתושביםשהינםפאסיבייםבתאגידים

.משתתפות

תחתוםישראלמדינתעמןבמדינותמסלרשויותיבוצעהדיווח

.הסכםעל
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שם אגף

CRS-יישום ה

פרסום התקנות והערכות לדיווח  

לדיווחוהערכותהתקנותפרסום❖

▪CRSשפותח על ידי ה, הינו תקן אחיד-OECD ,  לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים לצורך קיום חילופי מידע למטרות

.אכיפת מס בין מדינות

(  בדרך כלל רשות המס)התקן מנחה כיצד ייאסף המידע אודות בעלי תושבות מס זרה ידי המוסדות הפיננסיים ויועבר לרשות המוסמכת ▪

.באופן אוטומטי ועל בסיס שנתי, במדינה לצורך העברתו למדינות התושבות של בעלי החשבונות

.06/02/2019-התקנות בישראל פורסמו ב▪

(.מדינות70)2018-ו( מדינות53)2017רשות המסים פרסמה רשימת מדינות עמם ישראל תחליף מידע בגין ▪

.08/09עד 2018ובגין 23/06עד 2017בגין : דיווחים2השנה יבוצעו ▪

.לקוחות חתומים על הצהרת תושבות מס אשר הצהירו על תושבות מס זרה במדינה המדווחת–אוכלוסייה מדווחת ▪

.  CRS-עם השלמת תהליכי הסדרה של לקוחות קיימים ובהתאם ללוחות זמנים לפי תקנות ה, דיווח לפי אינדיקציה יתבצע בשנים הבאות▪
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שם אגף

?QIמה זה 

-על מנת לפעול כIRS))יכולים להיכנס להסכם עם רשות המיסים האמריקאית ( שאינם אמריקאים)מתווכים זרים 

.Qualified Intermediary, "מתווך מורשה"

ב "בארה( חשבונות עקיפים–חריג )אנונימייכול להשקיע באופן , שאינו אמריקאיהוא שמשקיע QI-היתרון במשטר ה

.ללא חשיפת שמות המשקיעים, (Pool)באופן קבוצתי QI-וזאת משום שדיווח על ההשקעה מבוצע על ידי ה

:IRS-מטרות מפתח של ה

.ע אמריקאים דרך מוסדות פיננסיים שאינם אמריקאים"המשקיעים בני, זיהוי משקיעים אמריקאים1.

.על ידי הצבת כללים ברורים לזיהוי כתובות סותרות, Treaty Shoppingנטרול מצב של 2.

על תשלומים ממקור  ניכוי, לקוחותתיעודלוקח על עצמו אחריות לציות לדרישות , מוסד פיננסי שיחתום על ההסכם

.IRS-לודיווחאמריקאי 



37
שם החטיבה

שם אגף

QI VS. FATCA

?אילו לקוחות מושפעים ממשטר הדיווח לרשות המיסים האמריקאית

FATCA

ועלחשבוןיתרותעלדיווח•
שלמכל המקורות תשלומים

לקוחות אמריקאים

ועלחשבוןיתרותעלדיווח•
שלמכל המקורות תשלומים

בעלי  עםפאסיביותחברות
שליטה אמריקאים

QI

ממקור  תשלומיםעלדיווח•
ללקוחות  שבוצעואמריקאי

(1099)אמריקאים

ממקור  תשלומיםעלדיווח•
ללקוחות  שבוצעואמריקאי 

(S-1042)שאינם אמריקאים
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שם אגף

סיכונים שיש להביא בחשבון

חוסר וודאות רגולטורית

אי עמידה בדרישות הרגולטור•

אי עמידה בלוחות זמנים ביישום  •
הדרישות

קנסות

עיצום כספי על אי עמידה  •
בנהלים לזיהוי לקוחות

אי דיווח או דיווח חלקי•

קנסות על הפרה חוזרת•

חשיפה מול לקוחות

דיווח שגוי על לקוחות•

דיווח נתונים כספיים שגויים •
בנוגע ללקוחות

אחריות

אחריות פלילית  •

אחריות אזרחית•

מוניטין

פגיעה במוניטין הבנק•

תביעות  

תביעות מצד לקוחות•

תביעות מצד משקיעים•





Anton Moiseienko
Research Analyst

Royal United Services Institute for Defence and Security Studies 

(RUSI)



Financial Crime 2.0:
Exploiting Opportunities, Mitigating Risks

Refinitiv Risk Revealed – Tel Aviv
23 October 2019



Overview

• Introduction to RUSI’s Financial Crime 2.0 research 
programme

Threats Opportunities

How are cybercriminal 
proceeds laundered?

How can data analytics be 
used for better AML 
supervision and enforcement?

How can money be laundered 
through online businesses 
(cryptocurrency, online 
gambling, online games & e-
commerce?

How can technology lead to 
better financial crime 
outcomes rather than 
following processes?



Financial Crime and Technology

1. How are the proceeds of high-tech (cyber) crime 
laundered?

2. How is cryptocurrency exploited by criminals?

3. What other sectors should we be concerned about?



Financial Dimension of Cybercrime

Attack Proceeds Year

Bithumb 525 million XEM
(≈$550 million)

January 2018

DDOS extorsion against 
a South Korean web 
hosting company

US$1 million Mid-2017

Carbanak/Cobalt bank 
intrusions

US$1-2 million per attack 2014-present

Mt. Gox hack 660,000 BTC
(≈US$3.0 billion in current prices) 

2011-2013

Estimates of the scale of cybercrime are contentious, but here are some 
examples:



Laundering of Cybercriminal Proceeds

Making money in fiat currency

(1) Bank account takeovers
(2) SWIFT intrusions

Making money in cash

(1) ATM hacking

(2) Deactivating card withdrawal limits

(1) Money mule 
accounts

(2) Corporate accounts

(3) Mules picking up 
cash

Making money in crypto

(1) Trading w/ other criminals
(2) Ransomware/DDOS extortion

(3) Theft of cryptocurrency
(4) Cryptojacking

(1) Crypto-to-fiat 
exchanges

(2) Crypto-to-crypto 
exchanges

(3) P2P exchanges
(4) Mixers

(5) Gambling websites
(6) Off-blockchain 

transactions

ULTIMATE USE

GENERATING
PROCEEDS

MOVING 
PROCEEDS



Cryptocurrency Ecosystem

Dark 
Web 

Markets

Wallets

Fiat-to-
Crypto 

Exchanges

Crypto-to-
Crypto 

Exchanges

P2P 
Exchanges

Gambling 
Websites

Mixers

Mining



Risks of P2P Exchanges



Risks of Mixers



Risks of Mining Pools



Cryptocurrency Enforcement Actions

Year Name Country Alleged Misconduct Outcome

2019 Bestmixer.IO NL According to the Dutch, it was one of the world’s three 

largest mixers and ‘many of the mixed cryptocurrencies on 

Bestmixer.io had a criminal origin or destination’.

Dutch law enforcement seized 

the servers and are analysing 

the mixer’s activities.

2019 Reginald 

Fowler and 

Ravid Yosef

US Allegedly opened bank accounts on behalf of unregistered 

crypto exchanges while claiming the accounts would be 

used for the proceeds of real estate investments.

Case pending.

2019 Eric Powers US Eric Powers provided exchange services by entering into P2P 

transactions on a regular basis. In doing so, he did not 

register with FinCEN, nor did he comply with other AML/CTF 

obligations. 

FinCEN’s civil penalty of 

US$35,000;also forfeited 

$100,000 and 237.5 BTC

2019 ‘Cryptocurrenc

y laundering’ 

criminal group

Spain Spanish Civil Guard arrested eight people and charged eight 

more for converting crypto into fiat currency for OCGs

Case pending.

2017 BTC-e US One of the largest crypto exchanges from 2011 2017. 

According to the DOJ, BTC-e ‘lacked basic AML controls’ and 

was ‘designed to help criminals launder their proceeds’.

FinCEN’s civil penalty of $110 

million; the alleged operator’s 

extradition to France, Russia 

or the US pending in Greece.

2015 Ripple Labs 

Incorporated

US Ripple Labs was issuing XRP in exchange for fiat without 

registering with FinCEN or complying with other AML/CTF 

obligations.

FinCEN’s civil penalty of 

$700,000; criminal charges 

were settled out of court.



Online Gaming



Thanks!
AntonM@rusi.org

mailto:AntonM@rusi.org
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No Giveaways Here
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No Giveaways Here – The Freedom Fund Donation

1. Works on the frontlines: They partner with frontline organisations to directly combat slavery 
in defined regions where it is highly concentrated.

2. Drives systemic change: They tackle the underlying systems that allow slavery to persist. 

3. Strengthens the anti-slavery infrastructure globally: They empower the anti-slavery 
movement, with our Movement Building Initiatives providing platforms, tools and knowledge for 
organisations to connect and work together more effectively.

4. Raises new capital: They bring new funding and innovative investors into the anti-slavery 
space, with the goal of mobilising the capital needed to work on the frontlines, drive systemic 
change and strengthen the anti-slavery infrastructure globally.

https://freedomfund.org/

https://freedomfund.org/


Jacob Thompson
Market Development, Risk, Refinitiv



Managing the risk of non-compliance 
in AML whilst reducing total cost of 
ownership
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Effective Compliance & cost of non-compliance Total Cost of Ownership

Source: McKinsey & Co report: AML journey to value competitive advantage, money 20/20 June 2019

Tension in AML Compliance



58 Why World-Check Advanced?

A typical AML Process
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The customer screening process

59

AML reference 
data

Customer data

Matching 
Engine

Matches?

Resolve 
matches, 
eliminate 

false positives

Multiple

Risk 
Assessment / 
Onboarding

Confirm 
match

Single
match

No match

Missed matches
(False negatives)

Upstream & downstream



Total cost of ownership 

THE COSTS YOU DON’T SEE …

INDIRECT COSTS

OPERATIONAL COST

TECHNOLOGY COST

AML Reference data Cost

Customer data preparation Cost
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Operational cost

The operational cost of a screening programme is proportional to alert volume and operational 

staff efficiency 
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1. The more names* you screen the more alerts you get

2. The more AML data you screen against the more alerts you get 

3. The better and more complete your KYX data, the fewer alerts you get

4. The better quality AML data you use, the fewer alerts you get

5. The fuzzier your matching the more alerts you get 

6. The fewer secondary identifiers you use to eliminate matches, the more alerts you get

Alert volume: realities
Ceteris paribus – “All else being equal”

Take a risk-based approach to deciding what you screen 
against which lists using what parameters.

*Clients often screen things other than names, e.g. ISINs



63

The problem of overscreening

Overscreening occurs when you screen more than is required by regulation )“compliance 

view”( or what is required to manage AML, CFT or sanctions risks )“risk view”(. This is a major 

contributor to operational cost.

Examples include:

• Screening against sanctions from geographically distant or 

irrelevant sanctions bodies

• Screening all PEPs and not developing an institutional PEP 

definition informed by applicable regulatory requirements and 

risks 

• Screening all adverse media or all watchlist lists, 

regardless of relevance or risk

• Inappropriate screening: e.g. screening payments prior to 

execution against PEP data 

A plethora of PEPs

Total WC Records

Total Records
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AML Reference data 

The core requirement for an AML reference dataset is to provide a comprehensive, de-duplicated, 

consistent, accurate, configurable and up-to-date set of data across (1)sanctions, (2)PEPs, (3)law 

enforcement lists, (4)regulatory lists and (5)adverse media records that are explicitly geared to sanctions 

compliance, AML & CFT

In more detail: 

• Find a provider that is reliable and accurate

• Ensure your provider is global and comprehensive

• Look for a dataset that has a highly analytical set of inclusion criteria

• E.g. who exactly is a PEP? Can’t just use a list of all public officials

• Ensure data are de-duplicated

• Find a provider that allows extensive “slicing and dicing” and configuration

• Look for a provider that takes operational cost issues seriously, and provides ways to manage 

these costs systematically

0

5000

10000

15000

20000

Raw Deduplicated

UN

SECO

UKHMT

OFAC

DFAT

CANS

EU
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PEP sub-categories* for 

risk-ranking and PEP filtering 

(e.g. PEP level with country) 

Advanced Dynamic 

download to simplify data 

ingestion

Field updates* for efficient 

remediation of AML data 

deltas

Native Character Aliases* 

for accurate native name 

screening (without machine 

transliteration) 

• >2M native names

• 49 languages 

• Arabic, Chinese, Russian, 

Japanese, Hebrew, etc.

Managing operational cost in World-Check
The features and structured fields designed to help you manage operational cost

Update categorisation* for 

managing ongoing screening 

alert volume

PEP expiration* for 

managing both initial and 

ongoing alert volume

Secondary identifiers for 

reducing false positives

Highly structured data that 

allows extensive 

configuration

• Category

• Keywords

• Country

• Position

• Etc.

55%

6%
8%

31%

*Requires World-Check Advanced
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The customer screening process (reminder!)

67

AML reference 
data

Customer data

Matching 
Engine

Matches?

Resolve 
matches, 
eliminate 

false positives

Multiple

Risk 
Assessment / 
Onboarding

Confirm 
match

Single
match

No match

Missed matches
(False negatives)

Upstream & downstream
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The Challenge – Recent Survey Results

FinScan Survey Results 
January 2019

How would you describe the current condition of your 
data being used for compliance/screening purposes?

We have fundamental issues in our data

Not good even with procedures to address data issues

We have no issues in our data

I don’t know

33%

30%

12%

22%

© Innovative Systems, Inc.
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▪ Core Challenges

▪ Data quality of internal data is often ignored

▪ Poor quality data poses the biggest challenge to successful compliance screening –
data is the foundation

▪ Compliance officers have no control over the quality of their data, yet are 
responsible for the consequences of bad data

▪ Namely, too many false positives, unnecessary due diligence, and the ultimate 
risk of missing a true hit

▪ How do you empower compliance professionals to easily achieve better data 
quality which in turn will produce more accurate screening results?

The Challenge
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The Right Question

70

Your data may be perfectly fine for the purposes of 
your core applications, but is it fit for compliance? 
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How to Improve Your Data – Deduplication 

71

De-duplicating Customer Data

Our Experience

▪ Duplicate rates of 7% to 50% across clients’ multiple data sources

Why Duplicates Exist

▪ The same customer/vendor/supplier exists in multiple sources that feed into 
the compliance system

▪ Lack of appropriate data controls at onboarding

Benefit of De-Duplication

▪ Prevents reviewing the same alerts several times
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Resolving Duplicate Alerts

Fit for Purpose – Case Study

Appl_1000
ERICK 
JORAH

12 EAST BOND 
STREET DOYLESTOWN PA US 18648

Appl_1001 E JORAH 12 E BOND ST DOYLESTOWN PA US 18648

Appl_1002 ERIC JORAH
12 EAST BOND 
STREET DOYLESTOWN PENNSYLVANIA 18648

Review DUPLICATE Alerts 

Show only 
ONE alert. 

Show audit trail 
back to related 

alerts.

Review ONLY ONE Alert 
Appl_1000

ERICK 
JORAH

12 EAST BOND 
STREET DOYLESTOWN PA US 18648
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Fit for Purpose – Case Study

▪ This could be perfectly clean data for 
an account-based system, but what 
screening results will “Elina and 
Stepan Sukhorenko” generate?

Name line Address 
line

Count
ry

Elina and Stepan
Sukhorenko

Homyel’ 
Voblasc’

Belarus
Name line Address line Count

ry

Stepan
Sukhorenko

Homyel Voblasc Belarus

Name line Address line Count
ry

Elina 
Sukhorenko

Homyel Voblasc Belarus

▪ Screening each person individually ensures that:

▪ No matches are missed

▪ Reduction in false positives caused by multiple 
unrelated names 

Joint Accounts

Split Into 
2 Records

OFAC 
Hit
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▪ Perfectly clean for a supplier 
management system

▪ Block unnecessary words from screening –
e.g, “Corporation” → Reduces false positives

▪ Screen the holding company →Mitigates the 
risk of missing a true hit

Understanding Organizations & Hidden Names

Remove 
Noise & Split

Input Record

Sharp Corporation
Advanced Technologies Holding 
Company

Screened Record #1

Sharp 

Screened Record #2

Advanced Technologies Holding

Fit for Purpose – Case Study

OFAC 
Hit
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Input Record

Bank Refund
Al-Rahmah Welfare Org 
C/O James McClintock

Identify the 
true names 
that should 
be screened

Identify the Right Names to Screen from the Input Data

Screened Record #2

Al-Rahmah Welfare Org 

Screened Record #1

James McClintock

Fit for Purpose – Case Study

▪ Wasted effort

▪ Missed alerts

OFAC 
Hit

OFAC 
Hit
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Warning Signs

▪ Difficulty preparing data for screening 

▪ “We are waiting on IT to send us appropriate data for screening system”

▪ Keep clearing the same alerts

▪ Undergoing merger/ IT transformation 

▪ Difficulty in keeping track of all the data sources within your organization

Indicators of data quality issues
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Refinitiv and FinScan Extend Our Partnership

▪ FinScan provides turn-key solutions to help clients prepare internal customer data for 
effective compliance screening

▪ Built upon 50+ years experience worldwide by crowdsourcing across thousands of clients and 
billions of records 

▪ Produces extremely high quality data and overcomes compliance-specific data quality issues 
in a fraction of the time of other methods

▪ Proven to dramatically reduce false positives and the risk of missing true hits 

Solving Compliance-specific Data Quality Issues



Ultimate Beneficial 
Ownership
Speakers:

Jacob Thompson



$1 trillion paid in bribes

$2.6 trillion stolen

$1.6 to $2.2 trillion in transnational crime

$1.3 trillion spent in fighting financial 

crime
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“Almost every economic crime involves the 

misuse of corporate entities – money launderers 

exploit cash-based businesses and other legal 

vehicles to disguise the source of their illicit gains, 

bribe-givers and recipients conduct their illicit 

transactions through bank accounts opened under the 

names of corporations and foundations, and 

individuals hide or shield their wealth from tax 

authorities and other creditors through trusts and 

partnerships, to name but a few examples.”

“Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities 

for Illicit Purposes” )OECD, 2001(

The misuse of legal entities 

https://www.oecd.org/daf/ca/behindthecorporateveilusingcorporateentitiesforillicitpurposes.htm
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Source: Global Financial 
Integrity 

The Challenge of Beneficial Ownership Webinar - 12th September 2019

https://gfintegrity.org/report/the-library-card-project/


82

The legal requirements 

What is a UBO? FATF glossary definition: 

“Beneficial owner refers to the natural person)s( who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose 

behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal 

person or arrangement.”

Note 1: A UBO is technically always a natural person )“warm body”( 

Note 2: Ultimate effective control can happen by means other than ownership (e.g. golden shares) 

Note 3: It’s not just ownership of entities or legal arrangements but also applies to situations where proxies act for 

principals (e.g. fronting) 

The core requirement is in Recommendation 10:

“The CDD measures to be taken are as follows: 

Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, such that the 

financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include 

financial institutions understanding the ownership and control structure of the customer.”

Note: the requirement is to verify the identify of the BO
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Ask the client

The simplest and seemingly easiest way 

to obtain UBO information is to ask.   

Benefits:

• In theory should always be able to get 

an answer

• Can be integrated into existing KYX 

processes and systems 

Limitations: 

• Manual, time-consuming and costly

• Lack of standardisation 

• Those with something to hide can and 

will simply lie 

• Sometimes entities in complex 

structures don’t know their UBOs

Data aggregators

Consulting data aggregations (like Dun & 

Bradstreet) to identify UBOs. 

Benefits:

• Data aggregators provide global data, 

tracking ownership across multiple 

jurisdictions  

• Provides more assurance and 

independence than asking

• No need to “bother clients”

Limitations:

• Coverage is partial and not perfect

• Depends on company registries doing 

due diligence 

• May be out of date

Individual search / EDD

Using a wide-variety of secondary 

sources & registries to identify UBOs. 

Benefits: 

• Will be more up to date in some 

circumstances  

• Allows UBO identification in a wider 

set of circumstances

• Ability to detect fronting (where good 

investigative journalism exists) 

Limitations:

• Manual, time-consuming and costly

• Secondary sources may not allow 

identification

• Access may be limited

Methods of obtaining UBO data
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Screening and UBO

Screening is one of the key controls our clients impose to detect and prevent money laundering and terrorist financing.  

Screening allows our clients to:

• Identify PEPs (Recommendation 12 – ultimately from Article 52 of UNCAC)  

• Identify individuals or entities that are sanctioned by the UN )a “designated person” per Recommendations 6 and 7(

• Comply with other sanctions regimes that explicitly require an understanding of ownership – e.g. OFAC 50% rule and EU 

sanctions

• Identify other money laundering risks (Recommendation 10 read with Recommendation 1)

• Adverse media screening

One of the key ways FATF has identified that corporate structures get misused is in concealing “the identity of known or 

suspected criminals”

The Challenge of Beneficial Ownership Webinar - 12th September 2019



85

Our solution: Market-leading data sets combined in one platform

Dun and Bradstreet  UBO data 

has over 30,000  data sources in 

more than 215 countries to 

support UBO identification and 

validation

Refinitiv’s market-leading World-Check

Risk Intelligence data, with over 4 million 

structured records, including more than 

700 sanctions, watch and enforcement 

lists to screen names against, to reveal 

possible regulatory or reputational risk

Integrated in to our award 

winning World-Check One 

screening platform with time 

and cost saving workflow 

solution tools to help you 

make informed  business 

decisions faster

And
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About Dun & Bradstreet data About World-Check

• Nearly ninety percent of the Fortune 500, 

and companies of every size around the 

world, rely on Dun & Bradstreet data, 

insights and analytics

• Covers 350 million companies in over 215 

countries

• 100 million connections and beneficial 

ownership calculations down to 0.01%

• A truly global view

• Information is kept up-to-date and relevant 

through automated data capture process

• 10,000+ customers globally

• 4.x million risk intelligence records, including:

• 2.x million PEPS & RCAs covering local PEP 

definitions

• 700+ Sanctions, law enforcement & 

regulatory lits plus narrative sanctions 

coverage (eg OFAC 50% rule)

• 1m+ structured adverse media record

• Deduplicated, highly structured data to reduce 

over-screening risk and reduce fasle positive 

match rataes

• 400+ researchers + $$ tech investment 

results in creation, editing & removal of 

80,000 records each month
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Integrated workflow for verifying and screening beneficiary owners

• Combining world-leading data sources

• Integrated workflow enables greater 

efficiency in AML operations through 

seamlessly importing UBO data into the 

screening process

• Innovative visualisation capabilities help 

identify hidden relationships and potential 

risk

Advanced Case Manager functionality uses 

parent case logic that allows linked entities 

to be grouped to build a holistic view of 

ownership and potential risk
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UBO Check in Action 
Find a company Search and screen

Screen for entering 

your search criteria 

note the fields with *

are compulsory fields 

to activate your search.

The screenshots will be replaced 

from time to time



89

UBO Check in Action 
Results for UBO data/matches

The screenshots will be replaced 

from time to time
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UBO Check in Action 
Visualization of relationship and ownership
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UBO Check in Action 
Screen against World-Check Risk Intelligence

The screenshots will be replaced 

from time to time
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UBO Check in Action 
Taking it one step further with Enhanced Due Diligence (EDD) reports

Order  

EDD 

report

The screenshots will be replaced 

from time to time



Radoslaw Biniarz
Enhanced Due Diligence Case Manager EMEA

Refinitiv



The Financial and 

Risk business of

Thomson Reuters

is now Refinitiv.

High Risk Customers 
and Third Parties
How to identify, manage and address your risks by partnering with Refinitiv 

Radosław Biniarz, CAMS

Case Manager, Enhanced Due Diligence

September 2019
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Initial Risk Assessment

John Smith

Abc Ltd.

Mary Jones

Sayaka Ito

ZZ Holdings A Ltd.

OOO Prom

Constance Daniels

A.J. Smith

Radosław Biniarz

EVO Incorporated

Company GmbH

FED Inc.

Johann Strauss

Samuel Beck

Joanna Wilson

Sergey Vladimirovich 

Lumin

KLM Inc.

Jan Nowak
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Initial Risk Assessment

John Smith

Abc Ltd.

Mary Jones

Sayaka Ito

ZZ Holdings A Ltd.

OOO Prom

Constance Daniels

A.J. Smith

Radosław Biniarz

EVO Incorporated

Company GmbH

FED Inc.

Johann Strauss

Samuel Beck

Joanna Wilson

Sergey Vladimirovich 

Lumin

KLM Inc.

Jan Nowak

Lack of 

Context

Not enough info

Local

language



97 Enhanced Due Diligence for Corporate Business

Enhanced Due Diligence (EDD) reports provide detailed background checks on individuals and entities as part of wider

anticorruption, anti-money laundering, or other compliance programs.

Used to:

• Enable compliance with global regulatory statutes such as KYC, AML/ CFT legislation,

anti-bribery legislation and any legal obligations associated with Politically Exposed Persons or

PEPs. (European AML Framework, FCPA, UK Bribery Act, Modern Slavery Act, etc.)

• Protect against reputational damage

EDD by Refinitiv

• IT IS:

• One-off research exercise.

• Research is done by analysts in research centres.

• Data gathered legally and ethically in public domain.

• Pre-agreed number of subjects only.

• We classify risk.

IT IS NOT:

• No continuous screening.

• Not done by machines or Google Translate.

• No unethical activities or dubious sources.

• We do not extend research indefinitely.

• We do not advise on risk.
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Edit presentation title on Slide Master using Insert > Header & Footer

What do we do?
EDD research elements

Registration Data

Comprehensive Media

and Internet Searches

Global Compliance Check

Litigation, Bankruptcy,

Regulatory, Law Enforcement

UBO

Business Intelligence
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EDD Research Elements

Media and Internet searches

• Research conducted by local language speakers.

• Sources include Internet search engines and international/local news aggregators.

• Company checks conducted on official names, former names, trade names, aliases, 

abbreviations

• Individual checks conducted on multiple name combinations, translations and transliterations

Radosław Marian Biniarz

Radosław M Biniarz

Radosław Biniarz

Biniarz Radosław Marian

Radek Biniarz

Biniarz Radek

Saddam Hussein / Hussain / Hoessein / Husayn (صدام حسين)

Saddam Hussein / Hussain/ Hoessein / Husayn Al Tikriti (صدام حسين التكريتي)

Saddam H Al Tikriti (صدام ح التكريتي)

Saddam Al Tikriti (صدام التكريتي)

Al Tikriti Saddam (التكريتي صدام)

El Tikriti / Tikriti / alTikriti/ eltikriti (التكريتي)
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EDD Research Elements

Global Compliance Checks

• Compliance, regulatory, sanctions and political exposure → World-Check

Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement checks

• Global country database containing 8000+ country specific databases

• Maintained, audited and expanded by dedicated Content and Knowledge Management teams

• Various methods of retrieval

- Online sources (open / subscribed)

- Aggregators

- Offline sources (manual retrieval)



101 Enhanced Due Diligence for Corporate Business

Ultimate Beneficial Ownership
Out of 237 countries, territories or jurisdictions where

companies can be incorporated:

• 62% have online corporate registries

• 79% have corporate registries available online /in-

person /via fax /post /via a lawyer

• 51% provide director information and only 57%

disclose shareholders

• Registry information often out of date or

incomplete. Ownership information can change

overtime and registries often do not update in real

time

• UBO research, as done by Refinitiv EDD, spans

across registration as well as all available public

domain data. We investigate hard-stops through

lateral searches in order to present a

comprehensive picture.

Identifying the ultimate beneficial owner (UBO): The challenge of finding the needle 

in the haystack
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Business Intelligence

Survey through authoritative sources of a person or company’s background and reputation. It is conducted by our

global network of carefully selected and verified subcontractors and managed by our in-house team of BI

Managers. BI sources are selected for their authority and credibility, and their proximity to subjects.

• detailing political associations through relationship mapping

• detailing and contextualizing risk / corruption / social accountability / links to sanctioned entities etc.

• examining source of wealth, expansion of desktop for determining UBO

Inquiries are conducted in full confidence and within ethical constraints, results are cross-checked with 

public domain findings at several steps during the report’s lifecycle.

When BI brings most value 

➢Most developing / emerging / frontier 

markets (e.g. Myanmar/Burma)

➢High risk environment

➢Poorly developed civil sector; lack of independent institutions, 

public domain records, poor media coverage

➢Rapidly developing economy and society with significant emerging 

“macro” social and political issues
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“Let us help you do what you do”:

• Working to Client’s templates

(including supporting documents)

• Hybrid research methodology

• Client’s risk assessment

• Great track record against strict quality control

“Targeted EDD”:

• Beyond reputational overview

• Query-oriented research

• Insights into specific issues

• High-severity cases

• Extensive, high-value reports

What else can we do?
Customized approach
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Example of customization
High volume screening with risk assessment – reports seamlessly integrated into the workflow

Registration Data

Comprehensive Media

and Internet Searches

Global Compliance Check

Litigation, Bankruptcy,

Regulatory, Law Enforcement

UBO

Business Intelligence

Custom

Media

UBO

Risk

Assess-

ment

GCC

Personal Reference Check

Educational and Employment Verification
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EDD reports support customers across multiple use cases

Third Party Risk KYC/Private 
Wealth 
Management

Pre-
Transactional

Citizenship/ 
Residency by 
Investment

• All Medium/High Risk suppliers, 

distributors or vendors 

• Information on Financial or Labour 

Crimes

• Where a risk is identified (eg. PEP) 

in Onboarding/KYC

• Information on Source of Wealth 

and Financial Crime connections

• Before IPOs, M&A or equity 

investments

• Information on Financial, 

Environmental, Labour Crimes 

(alongside the legal and financial 

investigations)

• All applications

• Detailed background checks on 

the applicants and their spouses 

and children including Source of 

Wealth and Funds verification

C
u
st

o
m

e
r 

N
e
e
d

Lite

Standard

R
e
p
o
rt

 
T
y
p
e Standard/Premium

Source of Wealth

Standard (across all related subjects)

Premium
Premium

• Corporates

• Financial Institutions

• Wealth and Asset Managers

• Banks

• Private Equity

• Payments

• Investment Banks

• Private Equity

• Law Firms
• Government Agencies (CIU)

• Agents 

C
u
st

o
m

e
rs

UKBA, FCPA, UK Modern Slavery 

Reputational Risk

D
ri
v
e
rs

AML/CTF Regulation

Reputational Risk
Reputational Risk

Reputational Risk (Bribery & 

Corruption and AML)
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Enhanced Due Diligence API

The EDD API allows our clients and third parties to directly connect with our EDD ordering portal, 

which enables users to order, check statuses and retrieve their reports. 

Best in class user experience:

• Integrated with existing applications, providing a simplified solution

• Filter information with the EDD platform

• Check reports status and retrieve up to date EDD reports

• Retrieve risk summary directly to your system

Best in class security features:

• Data management centers and fully trained staff working 

on EDD workflow

• ISO27001 certified with regular code of conduct ethics 

and data security training

• Externally authenticated systems

• Reduced log-in burden, saving you time and simplifying 

user management

Check System

Create Case

Search Case

Amend Case

Get Master

EDD API

Client

WORKFLOW OF EDD API



107 Enhanced Due Diligence for Corporate Business

Key points of differentiation

Unparalleled knowledge and experience

We are the only provider with Knowledge

Management, Audit and Content teams who identify

the best sources in each location, enabling our

researchers to spend less time searching and more time

analysing. AI powered tools allow more precise and

faster process.

Our staff are Counter Fraud Specialist and Certified

Anti-Money Laundering Specialist.

PWC ISAE 3000 Security certification

We are the only EDD provider with ISAE 3000 certification. Our

technology and process is of outmost security standards, certified by

external auditor. Our secure online portal makes it easy to order, track

and administer. API facility allows integration with 3PR management

systems.

EDD data is hosted in ISO/IEC 2700127001 certified

data centers in Singapore and London.

Consistent quality and ethical practices

We average 120+ reports per day globally, yet we have a proven

track record of 99.7% quality success consistently. Year on year.

No one else does.

Highest ethical standard of collecting human intelligence

via the most comprehensive network of sources in the market

provides access to original intelligence not available through the

public domain, giving our clients a crucial competitive advantage.

A proven and trusted supplier to the corporate and financial

industry

In corporate sector we work for:

• one of the top 5 automotive company with over $80 billion revenue

• four of top 10 technology companies by revenue

• third globally largest pharmaceutical company

+ thousands of clients across all sectors, including extractive, retail,

energy, defence, aerospace, construction and education.



Thank you


