
INFORMACJA O WEWNĘTRZNEJ PROCEDURZE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU 
PIENIEDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU (AML) KANTORU CRYPTONEX

Działalność CRYPTONEX podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru działalności w 
zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Usługodawca kantoru 
posiada aktualny wpis do rejestru pod numerem RDWW-112 3.03.2022 r. Rejestr prowadzi 
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, którego aktualny stan dostępny jest pod 
adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-
katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych. 

CRYPTONEX Sp. z o.o. jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
wobec czego stosuje środki i  procedury mające na celu przeciwdziałanie prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu.  Usługodawca posiada oraz stosuje procedurę AML zgodnie z 
aktualnym brzmieniem ww. Ustawy oraz dokonuje niezbędnych aktualizacji w razie nowelizacji 
przepisów. Procedura stanowi dokument wewnętrzny i może być udostępniona organom 
administracji publicznej, organom ścigania oraz na wyraźne żądanie Użytkownika. 

Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru oraz wewnętrznych procedur AML zapewnia 
zgodność z prawem krajowym oraz europejskim w zakresie prowadzonej przez Kantor 
działalności. Nadrzędnym celem Usługodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa 
świadczonych usług, w tym także zapobieganie wykorzystywania Usług w celach 
przestępczych. 

W ramach stosowanej procedury AML, Usługodawca:

⦁ dokonuje rozpoznawania i ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi

⦁ weryfikuje i aktualizuje uprzednio dokonane oceny ryzyka; 

⦁ stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych Ustawą 
(m.in. nawiązanie stosunku gospodarczego, przeprowadzenie transakcji okazjonalnej 
ponad równowartość określoną w przepisach lub podjęcia wątpliwości co do 
prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych Użytkownika)

⦁ identyfikuje Użytkownika poprzez gromadzenie przewidzianych Ustawą danych; 

⦁ weryfikuje zgromadzone dane na podstawie przedłożonych przez Użytkownika 
dokumentów; 

⦁ monitoruje transakcje przeprowadzane przez Użytkownika; 

⦁ prowadzi bieżącą weryfikację list sankcyjnych; 

⦁ wprowadza organizację wewnętrzną zapewniającą wykonanie obowiązków 
informacyjnych; 

⦁ przekazuje informacje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w sytuacjach 
przewidzianych Ustawą

Usługodawca zastrzega, iż ma prawo odmówić wykonania transakcji z Użytkownikiem w razie 
negatywnej oceny ryzyka, a w sytuacji pozyskania informacji o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, zawiadamia właściwe organy. 
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