
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Банк-корреспонденттеріне 

                              Контрагенттік компанияларға 

                              Қаржы институттарға            

 

 
                                                                                                                                       Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

                                                                                                                                                                        (жылыстатуға)  және  терроризмді қаржыландыруға 
                                                                                                                   қарсы  шаралар туралы 

                                                                                                                                  

 

 

 

    «Нұрбанк» АҚ (бұдан әрі – Банк):     

 «Заңсыз алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылдың 28 тамызындағы № 191-IV 

Заңының;    

 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы 

ақпаратты және күдікті операцияны анықтау белгілерін ұсыну қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі № 938 

бұйрығының;    

 Екінші деңгейлі және Ұлттық банк үшін қылмыстан және терроризмді қаржыландырудан   

түскен табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұру мақсатында ішкі бақылау 

ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту агенттігі басқармасының 2020 жылдың 22 наурызындағы № 18 

қаулысының;  

 Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 

ережесін бекіту туралы ҚРҰБ Басқармасының № 188 қаулысын;    

 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылдың 14 қазанында № 21426 болып 

тіркелген, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында дайындау және дәріс беру бойынша 

мониторинг субъектілеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2020 жылдың 13 қазанындағы № 1000 бұйрығының талаптарын орындау 

мақсатында:    

Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға және оны жүзеге асырудың бағдарламаларына қарсы тұру мақсатында ішкі 

бақылау ережелерін сақтауға жауапты қызметкер тағайындады, сондай-ақ келесілер бекітілді: 



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

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саясаты, «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен 

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

қимыл бойынша ішкі бақылау ережелері мен «Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін бағалау әдісін, 

оның ішінде келесі бағдарламалар бар (бірақ онымен шектелмейді):    

 КЖҚІ/ТҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы; 

 КЖҚІ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы; 

 Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы; 

 Клиенттердің операцияларын мониторингтеу және зерттеу бағдарламасы; 

 КЖҚІ/ТҚ мәселелері бойынша банк жұмыскерлерін дайындау және дәріс беру бағдарламасы. 

 

 Банк тіркелген мемлекеттердің аумағында тұрақты басқару органдары жоқ резидент емес 

банктермен корреспонденттік қатынастар орнатпайтынын және жүргізетіндігін растайды, сондай-

ақ өздеріне қатысты шоттарды олар тіркелген мемлекеттердің аумағында тұрақты басқару 

органдары жоқ банктер пайдаланатындығы туралы бейрезидент қарым-қатынас орнатудың алдын 

алуға бағытталған шараларды қабылдайды.   

 

 Банк мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық іс-қимыл 

жөніндегі топтың (ФАТФ) ұсыныстарына сәйкес келмейтін, сондай-ақ салық режимін ұсыну және 

(немесе) қаржылық операциялар (оффшорлық аймақтар) кезінде ақпаратты ашуды және ұсынуды 

көздемеген мемлекеттерде тіркелген банктермен немесе басқа қаржы институттарымен 

корреспонденттік қатынастар орнатпайтындығын растайды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Нұрбанк» АҚ  

        Басқармасының төрағасы                                                                             Э. Сарсенов  

 


