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Use o Firco Compliance Link nos pontos 
de verificação críticos das apólices

Administre o risco durante todo o 
ciclo de vida da apólice

Firco Compliance Link  
para seguros

O ambiente tecnológico, regulamentar e de conformidade está mudando rapidamente. 
Para as seguradoras, é um desafio cada vez maior encontrar o equilíbrio entre administrar 
o risco e agir com a velocidade exigida pelos consumidores.

O Firco Compliance Link é uma solução completa e 
automatizada que fornece uma visão consolidada da 
atividade do cliente em todo o ciclo de vida da apólice. 
Além disso, pode ser configurado para se adaptar ao 
apetite de risco individual, ajudar a reduzir falsos positivos 

Apólice nova:  
faça a triagem de 
clientes em potencial 
em listas de sanções e 
de PEP ANTES de emitir 
uma apólice.

Alteração na apólice: 
faça a triagem 
automática do banco 
de dados de clientes 
de forma contínua e no 
momento da renovação 
da apólice.

Liquidação de 
sinistros: faça a 
triagem de todos 
os beneficiários 
de sinistros e 
investimentos antes de 
realizar o pagamento.

Processamento 
Premium: faça a 
triagem das remessas 
de prêmios recebidas 
e dos pagamentos de 
liquidação emitidos.

e priorizar o tempo de revisão. Ele permite que as 
seguradoras cumpram os regulamentos, administrem o 
risco e protejam sua reputação, fornecendo uma trilha de 
auditoria completa de todas as operações de triagem. Pode 
ser instalado no local ou usado como uma solução SaaS.
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Tudo o que você  
precisa para garantir a 
melhor conformidade

Experimente os  
benefícios de uma  
solução completa

Dados para triagem  
Escolha onde fará a triagem: uma coleção de listas 
de sanções, aprimoramentos de dados, pessoas 
politicamente expostas (PEPs), listas de mercadorias 
controladas e de uso duplo, sanções a embarcações e 
listas aprimoradas de due diligence.

Algoritmos de triagem  
Uma série de perfis de triagem e opções flexíveis para 
atender às necessidades da sua organização.

Gestão de correspondências  
Tenha maior produtividade e controle regulamentar com 
ferramentas abrangentes de gestão de casos, fluxo de 
trabalho e priorização.

Preparação de dados  
Tenha um controle maior de correspondências com falso 
positivo quando seus dados forem formatados antes da 
triagem, analisando mensagens nos formatos SWIFT MT, 
FedACH (incluindo IAT) e Fedwire. 

Aumente a eficiência operacional  
Faça uma triagem delta automatizada sempre que um 
arquivo de informações de cliente da Global WatchList® for 
atualizado. Os registros “bons” são mantidos e eliminados 
de revisões futuras (caso nenhum detalhe mude).

Configuração de triagem flexível  
Aproveite o maior controle e os recursos de ajuste com 
o Automated Screening Manager (ASM), que oferece 
configuração flexível da triagem de dados.

Economize tempo com notificações por e-mail  
Receba alertas para economizar tempo, utilizando uma 
abordagem de triagem sem intervenção.

Interface fácil de usar  
Aproveite uma interface intuitiva que exibe todos os dados 
para um processo de revisão rápido e fácil. Também é 
possível ajustar a apresentação de idioma. Construa seu 
próprio fluxo de trabalho para levar o trabalho para os 
revisores adequados.

Grupo de Serviços Profissionais 
Aproveite o conhecimento da Accuity para ajudar a 
implementar o Compliance Link. A abordagem metódica e 
abrangente alinha-se às suas necessidades comerciais e 
de TI, enquanto apoia o processo de implementação por 
meio do treinamento do usuário.

Sobre a Accuity 
Sobre a Accuity A Accuity oferece um conjunto de soluções inovadoras 
para profissionais de pagamentos e conformidade, desde dados e 
software abrangentes que gerenciam riscos e conformidade, até 
ferramentas flexíveis que otimizam as vias de pagamentos. Com uma 
sólida experiência e soluções líderes do setor, habilitadas para dados, 
das marcas Fircosoft, Bankers Almanac e NRS, o nosso portfólio oferece 
proteção para reputações individuais e organizacionais.

Parte do Grupo RELX, um fornecedor líder mundial de informações e 
análises para clientes profissionais e empresariais em todos os setores, 
a Accuity vem fornecendo soluções para bancos e empresas em todo o 
mundo há 180 anos.


