
the 
Wolfsberg 

The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire 

Group 

Nome da instituic;io financeira: 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Loca lizac;io: 
Av Luis Roche Torre CAF. Caracas, Venezuela 

Se voce responder "nao" a qualquer pergunta, informac;aes adicionais podem ser fornecidas no 
final do uestlonário. 

1. lO programa de cumprlmento de AML é aprovado pela junta diretiva ou um X 
comite de alto nivel? 

2. lTem a Instituic;ao Financeira, um programa de cumprimento legal e 
regulamentar * que Incluí um oficial designado que é responsável por 
coordenar e supervisionar o marco de AML? 

Faz favor, consulte a carta PDLA em nosso site 
httos://www.caf.com/media/8175857/carta-prevendío-detecdío-lavaqem-

iv . 
3. lA Instituic;ao Financeira tem desenvolvido políticas por escrito que 

X 

documentem os processos que tem em seu lugar para prevenir, detectar e X 
re ortar transa aes sus eitas? 

4. Além das lnspec;aes dos supervisores/ reguladores do governo *, lA IF tem 
urna furn;ao de auditoria Interna ou outro tercelro independente que avalla as 
políticas e práticas de AML de maneira regular? 

Faz favor, consulte a carta PDLA em nosso site 
https://www.caf.com/media/8175857/carta-preven!;ao-deteccao-lavaqem-

S. lTem a IF urna política que proíba cantas/ relac;aes com bancos flctícios? (Um 
banco ficticio define-se como um banco incorporado em urna jurisdic;ao na qual 
nao tem resen a física e ue nao está filiado a um ru o financeiro re u lado . 

6. lTem a IF políticas para assegurar razoavelmente que nao realizarao 
transac;aes com ou em nome de bancos ficticios através de qualquer de suas 
cantas ou rodutos? 

7. lA IF tem políticas que cubram as relac;aes com pessoas expostas 
oliticamente PEP's sua familia e sócios róxlmos? 

9. lAplicam-se as políticas e práticas de AML a todas as sucursais e filiais da IF 
tanto no aís de ori em como em lu ares fora dessa ·urisdi ao? 

II. Valorac;io de Risco 

10. lA IF tem urna avaliac;ao baseada no risco baseada em seus clientes e suas 
transa aes? 

11. lA IF determina o nivel apropriado de devida diligencia melhorada necessárla, 
para aquelas categorlas de clientes e transac;aes, que consideram possuem 
um maior risco de ativldades ilícitas? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

The Wolfsberg Group conslsts of the followlng leadlng lnternatlonal financia! lnstltutlons: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mltsublshl 
UFJ, Barclays, Cltlgroup, Credlt Sulsse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Soclété Générale and UBS whlch alm 
to develop financia! servlces lndustry standards, and related products, for Know Your Customer, Antl-Money Launderlng and Counter 
Terrorlst Flnanclng pollcles. 

1/3 



the 
Wolfsberg 

Group 

The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire 

III. Conhec;a a seu Cliente, Devida Dillgincia e Devida Dillgincia 
.film NaQ Melhorada 

12. lTem implementado a IF processos para a identificac;ao daqueles clientes cujo X nome mantém ooera contas ou realiza transacoes? 
13. lA IF tem um requisito para recopilar informac;ao sobre as atividades X 

comerciais de seus clientes? 
14. lA IF avalia as políticas ou práticas de AML de seus clientes? X 
15. lA IF tem um processo para revisar e actualizar a informac;ao dos clientes 

X cataloaados como de alto risco? 
16. lA IF possui procedimentos para o registro da informac;ao da cada cliente 

X aunado a seus documentos de identificacao e sua informacao de KYC? 
17. lA IF possul urna avaliac;ao baseada no risco para entender as transac;oes X normais e esperadas de seus clientes? 

IV. Transac;óes Reportadas, prevenc;io e detecc;io de fundos obtidos 
film ~ ileaalmente. 

18. lTem a IF políticas ou práticas para a identificac;ao e notificac;ao das transac;oes 
que devem ser reportadas as autoridades? 

Faz favor, consulte a carta PDLA em nosso site NA 

httg:¡¡: LLwww .~ªf.~QmLmggiªL817 5857 L~ªd;ª-grgvgn~aQ-dgteq;;ªo-lªvagem-
;:irtivos nrlf 

19. lQuando a apresentac;ao de relatórios sobre operac;oes em numerário é 
obrigatória, ltem a IF procedimentos para identificar transac;oes estruturadas 
para evitar tais obrigac;oes? NA 

Nao aplica. CAF nao realiza transacoes em numerário 
20. lRevisa a IF aos clientes e as transac;oes nas listas de pessoas, entidades ou X oaíses emitidas oelo aoverno / as autoridades competentes? 
21. lTem a IF as políticas necessárias para razoavelmente assegurar que só opera 

com bancos corresponsales que possuem licenc;as para operar em seus países X 
de oriaem? 

V. Monitoramento de Transacéies Sllir.I Nac:> 
22. lConta a IF com um programa de monltoramento de atividades lncomuns e 

potencialmente suspeitas que cobre transferencias de fundos e instrumentos X 
monetários ta is como cheaues de viajante, giros postales, etc.? 

AML formacio Silir.I Nao 
23. lOferece a IF capacitac;ao PDLA aes empregados apropriados que inclui: 
• Identificac;ao e notificac;ao de transac;oes que devem ser reportadas as 

autoridades governamentais. 
Nao aplica. Faz favor, consulte a carta PDLA em nosso site 
bttg5:LL'!t:l.ww,!;ªf.!;QmLm~diaLa1z.sa.szL!;ac:ta-gr~~~oi;;ªº-d~t~!:i;;ªº-1a~ag~m- X 
ª~tivQ5.ggf 

• Exemplos de diferentes formas de blanqueo de dinheiro que envolvem os 
produtos e servic;os da IF. 

• Políticas internas para prevenir a lavaaem de dinheiro . 
24. lMantém a IF os registros de suas sessoes de capacitac;ao, incluindo os 

X reaistros de asslstencia e os materiais de capacitacao aoropriadas utilizados? 
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25. lComunica a IF as novas leis relacionadas com a PDLA ou mudan~as nas X políticas ou práticas relacionadas com a PDLA existente aos empregados? 
26. lUtiliza a IF a terceiros para levar a cabo algumas das fun~oes da IF? X 
27. Se a resposta a pergunta 26 é afirmativa, lproporciona a IF capacita~ao em 

matéria de PDLA a tercelros que lnclua?: 
• Identifica~ao e notifica~ao de transa~oes que devem ser reportadas as 

autoridades governamentais. NA 
• Exemplos de diferentes formas de blanqueo de dinhelro que envolvem os 

produtos e servi~os da IF. 
• Políticas internas para prevenir a lavagem de dinheiro 

Faz favor, consulte a carta PDLA em nosso site 
httos: //www .caf.com/med ia/8175857 /ca rta-orevendío-deteccao-lavagem-activos. pdf 

Nome: Martha Elisa Diez de la Vega 
Título: Diretora de Gerenciamento de Risco 

Assinatura: ~ ' 
Data: 29/01/2018 
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