
Διατήρηση υψηλότερου επιπέδου συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT)

Επέκταση Ομίλου σε νέες, πλήρως ρυθμιζόμενες αγορές

Ενσωμάτωση όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης στις παγκόσμιες λίστες κυρώσεων/επιβολών και Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων στα εταιρικά  της συστήματα για αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και συνεχούς 
παρακολούθησης των πελατών της

Αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην βάση της  WorldCompliance, λύση που παρέχει η Infocredit Group - 
στρατηγικός συνεργάτης της LexisNexis Risk Solutions - και μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων αυτών με τα συστήματα 
της εταιρείας, η Kaizen Gaming είναι σε θέση να ελέγχει ανά πάσα στιγμή το πελατολόγιο της έναντι κυρώσεων, επιβολών, 
Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων αλλά και δυσμενών δημοσιευμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο. Τα 
δεδομένα της WorldCompliance παρέχουν στον Όμιλο κάτι παραπάνω από μια απλή ταυτοποίηση ενός ονόματος :  Δίνουν  μια 
πλήρη εικόνα κάθε οντότητας που περιλαμβάνεται στις λίστες παρακολούθησης, ώστε να γνωρίζει η εταιρεία ποιος 
πραγματικά είναι ο πελάτης της.
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Πελάτης
Kaizen Gaming International Ltd (Stoiximan & Betano)

Case Study Οι LexisNexis® Risk Solutions και Infocredit Group 
συνέβαλαν στην επιτυχημένη προσπάθεια του Oμίλου 
Kaizen Gaming να εφαρμόσει υψηλού επιπέδου 
εταιρική πολιτική βάσει των κανονισμών περί 
προστασίας από Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT)



Overview

Το πρόβλημα: 

Η Kaizen Gaming είναι μια εκ των κορυφαίων εταιρειών Game-Tech στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Αν και διεθνής Όμιλος, διατηρεί τοπικό χαρακτήρα σε κάθε χώρα που 
δραστηριοποιείται, ενώ μέχρι στιγμής έχει γραφεία  σε 6 χώρες με τα ευρέως αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα 
«Stoiximan» σε Ελλάδα και Κύπρο, και «Betano» σε Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία.

Τα τελευταία χρόνια, η Kaizen Gaming έχει επεκταθεί επιτυχώς σε νέες αγορές αυξάνοντας επίσης το 
πελατολόγιό της. Δίνοντας προτεραιότητα στο να διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης βασει των 
κανονιστικών απαιτήσεων περί Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η ανάγκη της 
Kaizen Gaming για έναν αξιόπιστο πάροχο σχετικών δεδομένων ως προς τις παγκόσμιες λίστες κυρώσεων και 
επιβολών, πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και δυσμενή δημοσιευμάτων ήταν σημαντική για τον ακριβή 
έλεγχο του πελατολογίου της.

Τα τελευταία χρόνια, η Kaizen Gaming έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στις διάφορες αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιείται, ενώ επεκτάθηκε επίσης και σε νέες αγορές. Αυτό επηρέασε αναπόφευκτα το 
πελατολόγιό της ενώ δημιούργησε και την ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο αποτελεσματικής λύσης στο πλαίσιο 
των κανονιστικών της υποχρεώσεών για έλεγχο του πελατολογίου έναντι Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων 
και οντοτήτων που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων/ επιβολών καθώς και δυσμενών δημοσιευμάτων.

Η χρήση του απλού εργαλείου αναζήτησης για την ταυτοποίηση οντοτήτων που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων 
ή είναι Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, δεν ήταν πλέον ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διεξαγωγή μιας 
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου βάσει το όγκου των ερευνών που θα έπρεπε να διεξαχθούν καθημερινά από την 
ομάδα κανονιστικής συμμόρφωσης της Kaizen Gaming.

Η απόφαση για συνεργασία με την Infocredit Group και η επιλογή των δεδομένων που παρέχει μέσω της 
LexisNexis Risk Solutions, μια εκ των κορυφαίων πάροχων δεδομένων παγκοσμίως, ήταν αποτέλεσμα μιας 
λεπτομερούς αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων, του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, αλλά και της αξιοπιστίας της εταιρείας στην αγορά.

Case Study

Μέσω της στενής συνεργασίας της με την Infocredit Group, η Kaizen Gaming έχει καταφέρει με μεγάλη 
επιτυχία να ενσωματώσει τις ολοκληρωμένες λίστες της WorldCompliance στα εσωτερικά της συστήματα και 
να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου αλλά και παρακολούθησης του πελατολογίου της. Η Kaizen Gaming 
έχει αναγνωρίσει την Infocredit Group ως έναν αξιόπιστο πάροχο πληροφοριών, που προσφέρει κάτι 
περισσότερο από απλές λίστες και δεδομένα:

Επιλέξαμε τα δεδομένα της WorldCompliance, καθώς ανταποκρίνονταν πλήρως στις ανάγκες μας. Η λύση 
διασύνδεσης των δεδομένων ήταν μια άκρως εποικοδομητική πρόκληση για την ομάδα των τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων μας που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι η επιλογή 
αυτή, μας έδωσε την ευκαιρία να ταυτοποιούμε εύκολα και να έχουμε μια πλήρη εικόνα ως προς το ποιοί 
ακριβώς είναι οι πελάτες μας."

“

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ Senior Compliance Analyst, Kaizen Gaming 

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ Senior Compliance Analyst, Kaizen Gaming 

Η ραγδαία αύξηση του πελατολογίου μας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση μας να προχωρήσουμε σε μια 
νέα, αυτοματοποιημένη λύση. Όλες οι αγορές στις οποίες επιλέγουμε να λειτουργήσουμε, ρυθμίζονται 
πλήρως από τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών βάσει των Οδηγιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι Οδηγίες επιβάλλουν αυστηρότερες υποχρεώσεις ως προς τον 
έλεγχο των οντοτήτων, κυρίως έναντι υποθέσεων κυρώσεων αλλά και Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. 
Αυτές είναι υποχρεώσεις που η εταιρεία μας τηρεί και θα συνεχίσει να τηρεί με τα υψηλότερα πρότυπα."

“



Infocredit Group 

Η πραγματική «δύναμη» της υψηλού επιπέδου πληροφόρησης
που παρέχει η WorldCompliance 

Η εταιρεία Infocredit Group είναι στρατηγικός συνεργάτης της LexisNexis Risk Solutions και προσφέρει λύσεις KYC για τη 
συμμόρφωση των εταιρειών με την Νομοθεσία σχετικά με το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου λύσεων που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, 
Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων και Επιβολών, Δυσμενή Δημοσιεύματα στον Παγκόσμιο τύπο κτλ. Ο Όμιλος εταιρειών Infocredit
είναι o κορυφαίος πάροχος λύσεων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης για περισσότερα από 45 χρόνια με 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Το παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν εγγυάται την λειτουργικότητα ή τις λειτουργίες των προϊόντων της LexisNexis 
ή του Ομίλου Infocredit που αναφέρονται. Η Infocredit Group δεν εγγυάται ότι αυτό το έγγραφο είναι πλήρες ή χωρίς σφάλματα.

Η Kaizen Gaming ανέπτυξε εσωτερικά ένα σύγχρονο εργαλείο τελευταίας τεχνολογίας στο οποίο ενσωματώνει 
πλέον εύκολα τα δεδομένα της WorldCompliance που της παρέχει η Infocredit Group. Μέσα από το εργαλείο 
ταυτοποιούνται αυτόματα τα δεδομένα των πελατών της έναντι των πιθανών αντιστοιχιών των δεδομένων της 
ολοκληρωμένης βάσης της WorldCompliance. Με αυτήν την εύκολη ενσωμάτωση, η Kaizen Gaming έχει 
καταφέρει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου των πελατών της αλλά και την συνεχή παρακολούθησή 
τους. Με τα δεδομένα της WorldCompliance,  γίνεται έλεγχος άμεσα και από την πρώτη στιγμή καταχώρησης 
όλων των νέων πελατών του Ομίλου, για πιθανή αναφορά σε λίστες κυρώσεων, επιβολών, πολιτικά εκτεθειμένων 
προσώπων, δυσμενών δημοσιευμάτων και άλλων κατηγοριών υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες περί 
ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μέσω της συνεργασίας της με την  Infocredit Group, η Kaizen Gaming όχι μόνο αναγνώρισε τα υψηλής ακρίβειας 
και ποιότητας δεδομένα της WorldCompliance που της προσφέρει η Infocredit Group, αλλά έχει επίσης 
αναγνωρίσει και το  βαθμό επαγγελματισμού και αξιοπιστίας της Infocredit Group και της LexisNexis Risk 
Solutions καθώς και το πάθος τους να βοηθήσουν τους πελάτες τους ώστε να βρούν την καταλληλότερη λύση 
που να αρμόζει πλήρως στις ανάγκες τους:

Ξεκινώντας από το ίδιο το προϊόν, η βάση δεδομένων είναι εντυπωσιακά μεγάλη, με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται, να είναι πλήρεις και επαρκείς. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά μοναδικό είναι οι 
άνθρωποι. Μας παρείχαν – και εξακολουθούν να μας παρέχουν – μια εξαιρετική υποστήριξη από την αρχή 
μέχρι το τέλος!”

“

“ Ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση και χαρά να συνεργαστούμε με την Kaizen Gaming («Stoiximan» και «Betano»), 
την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία και μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Αναστασία Βουκυκλάρη - 
Senior Compliance Analyst της Kaizen Gaming, αλλά και ολόκληρη την ομάδα της με την οποία συνεργαστήκαμε 
στενά για την επίτευξη του στόχου τους ώς προς την επιδίωξη του υψηλότερου επιπέδου συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τις Απαιτήσεις περί Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος. Στόχος μας είναι πάντοτε η καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών μας και η παροχή λύσεων που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους σε 
μακροχρόνια κλίμακα."

- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΓΓΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος της Infocredit Group Ltd
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- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ Senior Compliance Analyst, Kaizen Gaming 


