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IMPAQ kdprevent™ 
– sprawdzona skuteczność  
w Banku Pocztowym

Instytucje finansowe poszukują dziś 
sprawdzonych i efektywnych rozwiązań 
wspierających politykę zapobiegania różnego 
rodzaju fraudom. Firma IMPAQ oferuje 
platformę antyfraudową kdprevent™ 
– gotowe rozwiązanie dla instytucji 
finansowych, które kompleksowo wspiera 
przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, 
ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi 
bezpieczeństwo transakcji internetowych 
i równocześnie wspiera spełnienie wymogów 
regulacyjnych.

76  miesięcznik finansowy BANK | kwiecień | 2016

RAPORT SPECJALNY
BEZPIECZEŃSTWO

PREZENTACJA
PLATFORMY ANTYFRAUDOWE IMPAQ

wnioski kredytowe. Można określić 
różne kroki weryfikacji w zależności 
od rodzaju produktu lub zawarto-
ści wniosku kredytowego. Jest możli-
wość działania w trybie on-line, bez 
zauważalnego opóźnienia dla istnie-
jących procesów. System może dzia-
łać także w trybie „bezinwazyjnym” 
dla monitorowanych systemów ban-
ku, tj. przetwarzać aplikacje kredy-
towe w trybie offline, bez wiedzy 
i technicznej integracji z monitoro-
wanymi systemami. 
Tomasz Imbiorowski , dyrektor 
Departamentu Bezpieczeństwa 
w Banku Pocztowym, podkreśla, 
że jego instytucja szukała syste-
mu informatycznego zintegro-
wanego z procesem kredytowym 
banku, umożliwiającego analizę 
wniosków kredytowych pod kątem 
działań przestępczych, działającego 
w trybie rzeczywistym i analizują-
cego wniosek na podstawie rozbu-
dowanej analityki antyfraudowej, 

Rozwiązanie monitoruje szero-
kie spektrum aktywności klientów 
i analizuje gromadzone informacje 
w celu zidentyfikowania i zabloko-
wania działań o charakterze prze-
stępczym lub w inny sposób naru-
szających bezpieczeństwo instytucji. 
Obecnie na rynku obserwujemy co-
raz częściej podejmowanie prób wy-
łudzeń kredytowych. Specjaliści IM-
PAQ wraz z ekspertami z komórek 
bezpieczeństwa kilku banków opra-
cowali rozwiązanie kdprevent™ Cre-
dit Fraud Detection (CFD), mające 
na celu ograniczenie ryzyka poprzez 
szybką weryfikację wniosków kredy-
towych i podjęcie decyzji automa-
tycznej lub skierowanie sprawy do 
ręcznej weryfikacji. Rozwiązanie ko-
rzysta z baz informacji negatyw-
nych dostępnych w banku oraz z ze-
wnętrznych źródeł danych. Pozwala 
specjalistom od zapobiegania wyłu-
dzeniom łatwo określić, jakiej wery-
fikacji mają podlegać poszczególne 

Adam Kołodziej

z możliwością testowania i tworze-
nia samodzielnie reguł. – Dodat-
kowo kdprevent™ CFD ma moż-
liwość rozszerzenia w przyszłości 
zakresu działania i wykorzysta-
nie systemu w innych obszarach 
niż procesy kredytowe, a system 
antyfraudowy zbudowany jest 
pod wymagania polskich banków 
– daje możliwość współdzielenia 
know-how i dalszego rozwoju – 
dodaje Tomasz Imbiorowski.

Przed wdrożeniem
Przed wdrożeniem CFD Bank Pocz-

towy miał rozwiązania oparte głów-
nie na manualnych czynnościach 
i mechanizmach kontrolnych w pro-
cesie obsługi klienta. W miarę wzro-
stu skali działania banku takie po-
dejście przestało się sprawdzać, 
ograniczając możliwości identyfika-
cji wszystkich podejrzanych trans-
akcji i nie pozwalając na komplek-
sową, systemową analizę wolumenu 
wniosków kredytowych czy trans-
akcji na rachunkach. Brak rozwią-
zań systemowych, w szczególno-
ści w procesach kredytowych przy 
ich rosnącym wolumenie sprzeda-
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ży, przekłada się zawsze na niewy-
starczającą efektywność procesów 
antyfraudowych oraz średnią sku-
teczność identyfikacji przypadków 
podejrzanych, a to ma bezpośred-
nie negatywne przełożenie na wy-
niki i wzrost ryzyka. Bank Pocztowy 
w ciągu ostatnich lat konsekwent-
nie wdraża rozwiązania organiza-
cyjne i systemowe mające na celu 
podnoszenie efektywności proce-
su przeciwdziałania przestępstwom 
na szkodę banku oraz ogranicze-
nie ryzyka przestępstw. – Wdroże-
nie systemu kdprevent™ CFD jest 
jednym z efektów realizowanej 
z sukcesem „Strategii rozwoju ob-
szaru przeciwdziałania przestęp-
czości na szkodę Banku Poczto-
wego S.A.”, której podstawowymi 
celami są wdrożone systemowe, 
skalowalne i wydajne rozwiązania 
przeciwdziałające przestępstwom 
na szkodę banku i jego klientów – 
zauważa Tomasz Imbiorowski.

Wdrożenie
Wdrożenie w Banku Pocztowym było 
pierwszym komercyjnym wdroże-
niem modułu Credit Fraud Detec-
tion. – System został uruchomio-
ny produkcyjnie w ciągu siedmiu 
miesięcy od startu projektu wdro-
żeniowego. Zwykle tego rodzaju 
projekt to około 3–9 miesięcy od 
startu do uruchomienia produk-
cyjnego. Kluczowe etapy wdroże-
nia to ustalenie zakresu danych 
wymienianych z systemami ban-
ku, określenie strategii weryfikacji 
wniosków kredytowych, integra-
cja z zewnętrznymi źródłami in-
formacji, załadowanie danych ini-
cjalnych – czyli przede wszystkim 
praca z danymi. Dla dostawcy klu-
czowe jest, by klientowi zależało na 
szybkim wdrożeniu. Bank Poczto-
wy wystawił zaangażowany zespół 
merytoryczny, który potrafił jasno 
określić potrzeby i sprawnie podej-
mował decyzje projektowe – mówi 
Dariusz Wojtas z firmy IMPAQ.
System jest zintegrowany z procesa-
mi kredytowymi banku i ma za zada-
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nie analizę wniosków kredytowych 
pod kątem sytuacji podejrzanych 
w trybie rzeczywistym, bez negatyw-
nego wpływu na czas obsługi wnio-
sku. Jednocześnie ma możliwość 
stosowania analityki antyfraudo-
wej dla dużych wolumenów danych 
w trybie offline, co jest niezwykle 
pożądane w analityce antyfraudo-
wej. – Obecnie wykorzystujemy 
system do minimalizowania ryzy-
ka oszustw kredytowych, niemniej 
w niedalekiej przyszłości jego moż-
liwości zamierzamy wykorzystać 

Korzyści
Cechą charakterystyczną nakładów 
na Credit Fraud Detection jest szyb-
ki zwrot z inwestycji, który zawiera 
się w czasie od trzech do dziewięciu 
miesięcy. Doświadczenia firmy IM-
PAQ pokazują wskaźnik dla kredy-
tów wypłaconych i potwierdzonych 
jako fraudy na poziomie: od 0,5 pro-
mila (minimum) do 1,5 promila (re-
alnie) – dla kredytów gotówkowych 
oraz od 0,45 promila (minimum) do 
1,35 promila (realnie) – dla kredytów 
hipotecznych. Wartości wskaźników 
pochodzą z instytucji finansowych 
działających na rynku polskim, pro-
wadzących działalność z dobrze roz-
winiętą siecią lokalnych oddziałów 
i biur. Eksperci i obserwacje wskazu-
ją, że wprowadzenie systemu wykry-
wającego fraudy powoduje spadek 
szkodowości o co najmniej 35 proc. 
Nie można zapomnieć o niematerial-
nych wartościach dodanych, który-
mi są m.in.: ujednolicenie zarządza-
nia informacją negatywną, wsparcie 
procesów przetwarzania spraw 
(Case Management), wsparcie ko-
respondencji z organami zewnętrz-
nymi, łatwe określenie statusu pro-
cesowanych spraw i optymalizację 
ich zarządzaniem oraz klarowność 
i przejrzystość procedur detekcji, 
oraz zgłaszanych przez system alar-
mów i generowanych przypadków.
Jak mówi Tomasz Imbiorowski, dla 
Banku Pocztowego korzyścią jest 
bezpieczeństwo i posiadanie bardzo 
wydajnego narzędzia antyfraudowe-
go o szerokich możliwościach anali-
tycznych, które można wykorzystać 
nie tylko w procesach kredytowych, 
lecz również w procesach transakcyj-
nych. Od strony biznesowej skutkiem 
realizowanej polityki przeciwdziała-
nia przestępstwom, a w szczególno-
ści wdrażanych przez bank rozwią-
zań systemowych, takich jak system 
kdprevent™, jest wyraźny spadek 
ryzyka przestępstw w roku 2015 
i umacnianie marki Banku Pocztowe-
go jako instytucji w sposób szczegól-
ny dbającej o bezpieczeństwo środ-
ków klienta.▪

Wybór systemu był poprzedzony kilkumiesięcznym szczegółowym 
postępowaniem przetargowym. Chcieliśmy rzetelnie i trafnie wybrać 
rozwiązanie, które będzie stosowane w banku w następnych latach.
Obecnie wdrożyliśmy rozwiązanie dla największych wolumeno-
wo produktów kredytowych i kończymy okres pilotażu, który po-
kazał, że system funkcjonuje sprawnie i jest wydajny. W kwiet-
niu br. wdrażamy obsługę dla ostatnich produktów kredytowych 
i w ten sposób wnioski wszystkich produktów kredytowych ban-
ku będą analizowane przez system antyfraudowy kdprevent™ CFD.
Dla komórki bezpieczeństwa banku rozwiązanie kdprevent™ CFD po-
zwala na zmianę optyki i inne podejście do realizacji dotychczaso-
wych zadań, przejście na wyższy poziom stosowania analityki anty-
fraudowej. System jest elastyczny i pozwala na uruchamianie nowych 
funkcjonalności. Jednocześnie dostawca, firma IMPAQ, bardzo profe-
sjonalnie podchodzi do rozwoju systemu i jest otwarta na nasze su-
gestie dotyczące jego ulepszania, co jest niezmiernie ważne w okresie 
powdrożeniowym. Dla banku najważniejsi są klienci, a dla nich efek-
tywniejsza detekcja prób fraudów oznacza jeszcze większe podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa danych i zdeponowanych środków.

Tomasz Imbiorowski
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa  
w Banku Pocztowym S.A.

również w innych obszarach dzia-
łalności banku, do identyfikacji in-
nych rodzajów przestępstw, jak np. 
przestępstwa zewnętrzne transak-
cyjne – dodaje Tomasz Imbiorowski.
Po zakończeniu wdrożenia dalsze 
wsparcie ze strony IMPAQ świad-
czy zespół dedykowany rozwiąza-
niu Credit Fraud Detection. Pro-
dukt jest rozwijany w Polsce, co 
ułatwia zrozumienie potrzeb ro-
dzimych klientów, pokrywa też 
potrzeby polskiego rynku banko-
wości.




