
 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

Банк корреспонденттерге 

Компания контрагенттерге 

Қаржылық ұйымдарға  

 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді  

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді  

қаржыландыруға қарсы шаралар туралы 

 

 

«Нұрбанк» АҚ (бұдан былай – Банк):  

 Қазақстан Республикасының 2009 жылдың 28 тамызындағы № 191-IV 

ҚРЗ «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), 

терроризмді қаржыландыруға (ҚАЗ/ТҚ) қарсы іс-қимыл туралы» Заңының; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 23 қарашасындағы 

№ 1484 «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне 

жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын 

және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы»  

Қаулысының  

талаптарын орындау мақсатында төмендегі істердің орындалғанын 

хабарлайды: 

 Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар 

жұмыстарын ұйымдастыруға жауапты жұмыскерді тағайындады, сонымен 

қатар «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар мақсатындағы Ішкі бақылау ережелері мен «Нұрбанк» АҚ-да 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мен 

терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау әдістері бекітілді, ол 

төмендегідей бағдарламаларды/жосықтарды қамтиды: 

 клиенттерді сәйкестендіру, пайда алушыны анықтау және сәйкестендіру 

бағдарламасы; 

 жеке және заңды тұлғалармен банктік шот (салым) келісімшарттарын 

жасаудан бас тарту және клиенттің операция жүргізу туралы өкімін 

орындаудан бас тарту жұмыстарын ұйымдастыру бағдарламасы;  

 міндетті түрде бақылауға алынуы тиіс операцияларды және қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді 
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қаржыландыруға байланысты әдеттегіден тыс операцияларды анықтау 

бағдарламасы;  

 ақша қаражаттарымен және өзге де мүліктермен жасалатын 

операцияларды уақытша тоқтату бағдарламасы; 

 ақпараттарды құжаттай тіркеу бағдарламасы; 

 «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар 

мақсатындағы Ішкі бақылау ережесін орындау нәтижесінде алынған 

ақпараттар мен құжаттарды сақтау бағдарламасы;  

 клиент немесе клиенттің операциялары жайлы ақпаратты тексеру 

бағдарламасы; 

 Банк жұмыскерлерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар мәселелері бойынша оқыту бағдарламасы; 

 қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), 

терроризмді қаржыландыруға қарсы шаралардың тиімділігін арттыру 

мақсатында тәуекел деңгейлері бойынша Клиенттерді, Банк ұсынған 

өнімдерді және/немесе қызметтерді сыныптау арқылы  қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастырудан (жылыстатудан), терроризмді 

қаржыландырудан орын алатын тәуекелді бағалау жосығы.  

 Банк, тіркелген елдердің аумағында тұрақты түрде әрекет ететін басқару 

органдары жоқ резидент емес банктермен корреспонденттік қарым-

қатынас орнатпайтынын және ұстанбайтынын растайды, сонымен қатар  

тіркелген елдердің аумағында тұрақты түрде әрекет ететін басқару 

органдары жоқ резидент емес банктер шоттарын пайдаланады деген 

ақпарат болған жағдайда, резидент емес банктермен қарым-қатынас 

орнатудың алдын алуға бағытталған шараларды жүзеге асырады.  

 Мемлекетте (аумағында) қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы 

көпшілік қабылдаған стандарттарды орындамайтыны туралы ақпарат 

халықаралық ақпарат көздерінен белгілі болғанда, Банк мұндай елдерде 

тіркелген банктерде шоттар ашпайды.  

      


