SLEDOVAŤ STOVKY
PREDPISOV, ZÁKONNÝCH
POŽIADAVIEK A REGULÁCIÍ JE
NAD SILY MÔJHO
OBCHODNÉHO TÍMU. STÁLE
SA NIEČO MENÍ.
POTREBUJEME RÁSŤ, A

COMPLIANCE

PRETO RIEŠIME HLAVNE
BIZNIS A POTREBY NAŠICH

VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH

KLIENTOV. VIEME, ŽE
RISKUJEME, ALE BEZ RIZIKA
PORUŠOVANIA ZÁKONOV SA
NA SLOVENSKU ASI
PODNIKAŤ NEDÁ.

"KAŽDÝ TRETÍ PODNIKATEĽ HOVORÍ, ŽE
NEDOKÁŽE FUNGOVAŤ BEZ PORUŠENIA
ZÁKONA"
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PRE FINANČNÝCH AGENTOV
A FINANČNÝCH PORADCOV

www.complianceexperts.sk

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

pre finančných agentov a finančných poradcov

Schopnosť efektívne implementovať
a dodržiavať rastúci objem
zákonných a regulačných požiadaviek
v oblasti finančného
sprostredkovania a finančného
poradenstva a účinne riadiť riziká
spojené s podnikaním na finančnom
trhu je rozhodujúca pre udržateľnosť
Vášho obchodného úspechu.
Predíďte zbytočným rizikám vysokých
finančných pokút a iných sankcií z
dôvodu nedostatočnej znalosti stoviek
zákonných a regulačných povinností.
Získajte dôveru Vašich zamestnancov,
klientov a obchodných partnerov.

Zvoľte si rozumné riešenie.

Spracovanie žiadosti o udelenie alebo zmenu povolenia NBS na činnosť
samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu
Konzultácie pri tvorbe obchodných, produktových a províznych modelov
Sledovanie zmien v zákonoch, opatreniach, usmerneniach a pokynoch a
monitoring slovenskej a európskej legislatívy
Vypracovanie interných noriem a smerníc podľa zákonných požiadaviek
Agenda ochrany spotrebiteľa a poskytovania informácií klientom pred
uzatvorením zmluvy
Podpora pri riešení sťažností klientov a mimosúdne riešenie sporov
Spolupráca pri reportingu a dohľade NBS
Posudzovanie súladu FinTech projektov a IT riešení s legislatívou
Identifikácia a riadenie rizík, Compliance management a služba
externého Compliance Officera
Zmluvný manažment s podriadenými finančnými agentmi
Kontrola a revízia zmlúv s finančnými inštitúciami
Komplexné vedenie agendy ochrany osobných údajov (GDPR) a služba
externej DPO
Podpora pri plnení povinností v oblasti ochrany pred praním špinavých
peňazí (AML)
Zabezpečenie povinného vzdelávania a školení v oblasti GDPR a AML
Nastavenie systému oznamovania protispoločenskej činnosti
(whistleblowing)
Poradenská linka (mail, chat, call, video)
Zastupovanie pri kontrolách a auditoch NBS a ďalších štátnych a
verejných orgánov

