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INSTRUKCJA W ZAKRESIE PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I 
FINANSOWANIU TERRORYZMU W RAMACH USŁUG PŁATNICZYCH ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ BLUEPAY S.A. 

1. Instrukcja ta stanowi wyciąg najważniejszych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach usług płatniczych („Procedura”) świadczonych 
przez BluePay S.A. (BP), do których przestrzegania zobowiązany jest Agent. Instrukcja ma 
charakter wyłącznie pomocniczy i nie zwalnia Agenta z obowiązku znajomości i stosowania 
Procedury.   

2. Agent dokonuje identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości dla każdej realizowanej 
Wpłaty, z wyjątkiem wpłaty na rzecz masowego wystawcy faktur opatrzonej indywidualnym 
identyfikatorem klienta nadanym przez Wystawcę, która nie przekracza równowartości 1.000 
Euro wg średniego kursu waluty z dnia dokonywania transakcji, a następnie zapisuje w 
systemie BP dane umożliwiające identyfikację Klienta. Do takich danych należą: 

a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy i dane osoby wpłacającej w imieniu firmy, 

b. Adres. 

c. PESEL, Obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości (Dowód osobisty, paszport, 
dowód tymczasowy, Karta pobytu) jakim posługuje się Klient, a w przypadku osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej odpis z 
KRS lub innego rejestru przedsiębiorców, numer NIP, imię i nazwisko oraz PESEL 
osoby reprezentującej – w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, iż Wpłata może służyć 
praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub jeżeli zostają spełnione warunki 
określone w ust. 3. (identyfikacja i weryfikacja rozszerzona) 

3. Identyfikację i weryfikację tożsamości Klienta w zakresie rozszerzonym, obejmującym 
informacje, o których mowa w ust. 2, należy przeprowadzić przede wszystkim w sytuacji 
gdy: 

a. Kwota Wpłaty przekracza 15 000 euro, wg średniego kursu waluty z dnia 
dokonywania transakcji  

b. Kwota Wpłaty jest niższa niż 15 000 euro, jednak okoliczności transakcji mogą 
sugerować, iż Klient celowo dzieli transakcję na kilka mniejszych, aby uniknąć jej 
rejestracji; 

c. Zaobserwowano nietypowy wzrost należności od Klienta lub grupy Klientów dla 
konkretnego Odbiorcy lub grupy Odbiorców; 

d. Zaobserwowano nietypowe dla danego Klienta transakcje (np. takie, których wartość 
znacząco odbiega od realizowanych dotychczas); 

4. Agent może nie dokonywać identyfikacji Klienta w przypadku, gdy łącznie: 1) nie ma 
wątpliwości, że Wpłata nie służy praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, 2)Wpłata  
jest poniżej wartości 15 000 EUR (pod warunkiem, że nie zachodzi podejrzenie, że Klient 
celowo podzielił kwotę 15 000 EUR na mniejsze Wpłaty) lub jest przekazywana na rzecz 
Masowych Wystawców Faktur za pomocą kodu umożliwiającego identyfikację Klienta po 
stronie Odbiorcy, a Wpłata nie przekracza równowartości 1.000 euro.  

5. Agent, w celu przeprowadzenia identyfikacji rozszerzonej Klienta, ma prawo żądać okazania  
przez Klienta odpowiednich dokumentów potwierdzających jego tożsamość  

6. W uzasadnionych przypadkach BP, wykorzystując komunikaty w systemie, może zażądać 
podania dodatkowych danych identyfikujących Klienta - o czym Agent zostanie 
poinformowany. 

7. Agent zobowiązany jest do oceny ryzyka realizowanej wpłaty w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości lub 
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podejrzeń Agent zobowiązany jest oznaczyć w systemie BP Wpłatę jako „Transakcję 
ryzykowną” lub w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznie powiadomić BP o 
zaistniałej sytuacji. 

8. Agent dokonuje analizy ryzyka realizowanej Wpłaty na podstawie: 

a. Informacji, które posiada lub jest w stanie uzyskać o Kliencie, m.in.: 

i. Cechach zewnętrznych, np. zachowaniu (np. Kl ient przejawia 
zdenerwowanie, jego powierzchowność budzi wątpliwości co do możliwości 
legalnego posiadania środków we wpłacanej kwocie) 

ii. Charakterze działalności prowadzonej przez Klienta (np. działalność Klienta 
może sprzyjać procederowi prania pieniędzy -firmy zajmujące się obrotem 
paliwami ciekłymi, metalami, w tym metalami szlachetnymi, osoba 
bezdomna, osoba trwale bezrobotna) 

iii. Charakterze relacji z Klientem (np. czy Klient regularnie dokonuje wpłat?) 

iv. Obywatelstwa (Klient pochodzi z krajów zagrożonych finansowaniem 
terroryzmu)  

b. Informacji, które posiada lub jest w stanie uzyskać o Wpłacie dokonywanej przez 
Klienta, m.in.: 

i. Wartości Wpłaty (nietypowo wysokie wpłaty, szczególnie jeśli klient pierwszy 
raz korzysta z usługi płatniczej w punkcie Agenta, wpłata wyłącznie 
„okrągłych” sum) 

ii. Tytuły wpłaty (niekonkretne tytuły wpłat, np. „zasilenie”, „zasilenie własne”, 
„na utrzymanie rodziny”, „za fakturę”, „za wykonanie umowy”)  

iii. Źródle pochodzenia Wpłaty (np. istnieje realne podejrzenie, że źródło 
pochodzenia pieniędzy związane jest praniem brudnych pieniędzy lub 
działalności przestępczej) 

iv. Nietypowym przeznaczeniu wpłaty w kontekście typologii Klienta (np. cel lub 
Odbiorca Wpłaty jest nietypowy dla danego Klienta) 

v. Rozdzieleniu Wpłaty na mniejsze celem uniknięcia rejestracji transakcji  (np. 
Wiele Wpłat pochodzących od tego samego Klienta dla tego samego 
Odbiorcy) 

vi. Cechy gotówki, którą posługuje się Klient, które mogą budzić podejrzenia  
(np. Kolejne banknoty tej samej serii, paczka banknotów o tym samym 
nominale, wpłata środków wyłącznie w postaci monet) 

c. Informacji o okolicznościach dokonywanej Wpłaty  (np. duża ilość gotówki wpłacana 
w miejscu dalekim od miejsca zamieszkania Klienta, dokonywanie wpłaty w 
towarzystwie innych osób, lub pod ich nadzorem, podawanie środków do wpłaty 
przez osobę trzecią, zdenerwowanie klienta, podejrzany wygląd towarzyszących 
klientowi osób trzecich, częste wpłaty dużej ilości środków, np. 20 000 PLN co 2-3 
dni, nietypowy sposób dostarczenia znacznej wartości środków przeznaczonych do 
wpłaty, np. w reklamówce, w kieszeni spodni) 
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d. Informacji, które posiada lub jest w stanie uzyskać o Odbiorcy Wpłaty, m.in.: 

i. Charakterze prowadzenia działalności Odbiorcy (np. jeżeli działalność 
Odbiorcy budzi wątpliwości co do legalności) 

ii. Docelowym przeznaczeniu dokonywanej Wpłaty (np. jeżeli istnieje realne 
podejrzenie, że Wpłata może być związana z praniem brudnych pieniędzy,  
finansowaniem terroryzmu lub działalności przestępczej, wpłaty zawsze na 
rzecz tej samej osoby lub firmy) 

9. Agent żąda oświadczenia od Klienta, że nie jest on osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne – w wypadku stwierdzenia, że Klient jest osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne Agent nie przyjmuje zlecenia ze względu na brak zgody 
członka zarządu BP. 

10. Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uważa się osobę mającą miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaliczaną do grona: 

a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, 
członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz 
innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z 
wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków 
zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych 
oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne 
w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek o których mowa w tym 
punkcie, 

b. małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we 
wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych 
rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

c. które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej 
współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów 
prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały 
one założone na rzecz tych osób. 


