
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент банктерге 

Контрагент компанияларға  

Қаржы ұйымдарға  

 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимыл шаралары туралы 

 

 

“Нұрбанк” АҚ (бұдан әрі - Банк):  

 Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылдың 28 

тамызындағы № 191-IV заңының;            

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы 

мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және 

күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» 2012 жылдың 23 қарашасындағы 

№1485 қаулысының талаптарын орындау мақсатында төмендегідей хабарлайды         

Банкте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыруға жауапты 

қызметкерді тағайындалды, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

жүргізу мақсатында ішкі бақылау ережесі мен «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін бағалау 

әдістемесі бекітілді, оған келесі бағдарламалар/рәсімдер кіреді:            

 клиенттерді сәйкестендіру, пайда алушыларды анықтау және сәйкестендіру 

бағдарламасы;  

 жеке және заңды тұлғалармен банктік шот (салым) келісімшарттарын жасаудан бас 

тарту және клиенттің операция жүргізу туралы өкімін орындаудан бас тарту бойынша 

жұмысты ұйымдастыру бағдарламасы;         

 міндетті түрде бақылау жасауға жататын операциялар мен қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысты 

ерекше операцияларды (мәмілелерді) анықтау бағдарламасы;               

 ақшалай қаражат және өзге мүлікпен жүргізілетін операцияларды уақытша тоқтату 

бағдарламасы;   

 ақпаратты құжаттамалық тіркеу бағдарламасы;   



 «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізу мақсатында ішкі бақылау 

ережесін орындау нәтижесінде алынған ақпарат пен құжаттарды сақтау бағдарламасы;          

 клиент немесе клиенттің операциясы туралы ақпаратты тексеру бағдарламасы;   

 қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізу мәселелері бойынша Банк жұмыскерлерін оқыту 

бағдарламасы; 

 қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізуге бағытталған шаралардың тиімділігін арттыру 

мақсатында, Банктің клиенттерін, өнімдерін және/немесе көрсететін қызметтерін тәуекелдің 

деңгейлері бойынша сыныптандыру арқылы қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін бағалау рәсімі.           

Банк олар тіркелген мемлекеттердің аумақтарында тұрақты жұмыс істейтін басқару 

органдары жоқ бейрезидент-банктармен корреспонденттік қарым-қатынастар орнатпайтынын 

және ондай қатынастардың жоқтығын, сондай-ақ шоттарын олар тіркелген мемлекеттердің 

аумақтарында тұрақты жұмыс істейтін басқару органдары жоқ банктар пайдаланатыны туралы 

ақпарат бар бейрезидент-банктармен қарым-қатынастар орнатпауға бағытталған шаралар 

қолданатындығын растайды.          

Халықаралық дереккөздерден олардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізудің 

көпшілік қабылдаған стандарттарын сақтамайтындығы жөнінде мәлім болуы мүмкін, 

мемлекеттерде (аумақтарында) тіркелген банктерде Банктің шоттары жоқ.          

 

 

 

«Нұрбанк» АҚ-ның 

Басқарма төрағасы                Э. Сарсенов  


