
7 PwC- jev Fraud Forum

Izzivi novih regulatornih trendov in tehnološkega razvoja 
na področju preprečevanja pranja denarja

Kje: Gospodarska zbornica, Ljubljana
Kdaj: torek, 25.9.2018, 09:00 – 12:00
Kotizacija za dogodek: 60 Eur (cena je brez DDV-ja)

Prijave udeležencev sprejemamo do petka 22.9.2018  
na email naslov: si.events@si.pwc.com

V primeru neudeležbe nam to prosimo sporočite na 
elektronski naslov najkasneje do ponedeljka 24.9.2018

© 2018 PwC Slovenija. Vse pravice so pridržane. 
V tem dokumentu se ”PwC” nanaša na mrežo podjetij članic PricewaterhouseCoopers International Limited, 
pri čemer je vsaka članica ločen pravni subjekt.

Z veseljem vas vabimo na 7 PwC- jev Fraud Forum, posvečen skladnosti na področju preprečevanja 
pranja denarja in še posebej izzivom, povezanim z novimi regulatornimi trendi in s tehnološkim 
razvojem. Enega največjih izzivov, s katerimi se pri skladnosti na področju PPDFT soočajo regulirane 
panoge, predstavlja dejstvo, da imamo pri zagotavljanju regulatorne skladnosti opraviti s ciljem, 
ki se nenehno spreminja. Temu botrujejo tako spremembe v samih predpisih, kot tudi spremembe 
tehnoloških rešitev na področju skladnosti.

Na našem dogodku bomo obravnavali vprašanja, ki zadevajo peto direktivo na področju PPDFT, 
novosti v zvezi s skrbnimi pregledi strank, izzive, povezane s podatki upravičenih lastnikov, virtualne 
valute, spletno bančništvo in digitalni sprejem strank.

Program
08:30 – 09:00 Sprejem s kavo in registracija
09:00 – 09:10 Pozdravni nagovor in uvod Per Sundbye, partner v PwC, vodja 

forenzičnih storitev za Jugovzhodno Evropo
09:10 – 09:50 AML: Regulatory developments and hot 

topics
Chris Cowin, direktor forenzičnih storitev, 
specializiran za področje finančnega 
kriminala, PwC Združeno kraljestvo

09:50 – 10:15 Optimization of customer due diligence: 
leveraging analytics and robotics

Petr Kranda, višji vodja projektov za 
področje finančnega kriminala, PwC 
Jugovzhodna Evropa

10:15 – 10:40 Effective AML Transaction Monitoring Oliver Currie, vodja projektov za področje 
finančnega kriminala, PwC Slovenija

10:40 – 11:00 Odmor za kavo/čaj
11:00 – 12:00 Strokovna razprava: Izzivi novih regulatornih trendov in tehnološkega razvoja

Jelena Milošević, vodja odseka za nadzor skladnosti poslovanja bank, Banka Slovenije

Maja Žgajnar, odvetnica in partnerka v odvetniški pisarni CMS, strokovnjakinja na 
področju prava bančništva in financ 

Chris Cowin, direktor, strokovnjak na področju finančnega kriminala in PPDFT, 
PwC Združeno kraljestvo

Dubravka Lukovečki, strokovnjakinja na področju PPDFT, PwC Hrvaška, nekdanja 
vodja službe za PPDFT pri hrvaškem Ministrstvu za finance

Predstavitve in strokovna razprava bodo potekale v angleškem jeziku.


