
Банк-корреспондентерге, 

Контрагент-компанияларға, 

Қаржы ұйымдарына 

 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

(жылыстатуға) заңдастыруға және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс 

қимылдар бойынша іс-шаралар туралы 

 

«Нұрбанк» АҚ (бұдан былай – Банк): 

- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстатуға) заңдастыруға және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимылдар туралы» Қазақстан Республикасының 

2009 жылдың 28-тамызындағы №191 IV Заңы; 

- «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар 

туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау 

белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2020 жылдың 

30-қыркүйегіндегі №938 бұйрығы; 

- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі 

банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын 

талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту 

агенттігі Басқармасының 2020 жылдың 22-наурызындағы № 18 Қаулысы; 

- «Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР ҰБ Басқармасының №188 

Қаулысы; 

- Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылдың 14-қазанында 

21426 нөмірмен тіркелген «Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне 

қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 

жылдың 13-қазанындағы № 1000 бұйрығы талаптарын орындау үшін келесідей ақпарат 

береді: 

Банк, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау және оны жүзеге асыру 

бағдарламаларын жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалар сақталуына  жауапты 

жұмыскерді тағайындаған, сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимыл туралы саясатын, «Нұрбанк» АҚ-та қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

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

мақсатында ішкі бақылау қағидаларын және келесідей: 



- ҚЖКЗ/ТҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы; 

- КЗ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы; 

- Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы; 

- Клиенттердің операцияларына мониторингі жүргізу және зерттеу бағдарламасы; 

- ҚЖКЗ/ТҚ мәселелері бойынша банк жұмыскерлерін даярлау және оқыту 

бағдарламасы енгізілген (бірақ бұлармен шектелмей) қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін 

бағалау әдіснамасын бекітті. 

 Банк, өздері тіркелген мемлекет аумағында тұрақты әрекет етуші басқару органы жоқ 

бейрезидент-банктермен корреспонденттік қарым-қатынас орнатпағанын және орнатуды 

қолдамайтынын, сонымен қатар өздері тіркелген мемлекет аумағында тұрақты әрекет 

етуші басқару органы жоқ банктер бейрезидент-банктердің шоттарын пайдаланады деген 

ақпаратқа ие бейрезидент-банктермен қарым-қатынас орнатуға жол бермеуге бағытталған 

іс-шаралар қабылдағанын растайды. 

Банк, (ФАТФ) Ақшаны жылыстаумен күресудің қаржылық іс-шараларын әзірлеу тобының 

ұсыныстарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген, сонымен қатар салық 

жеңілдігі режімін және (немесе) қаржылық операцияларды жүргізу кезінде ақпаратты 

ашуды және берілуін көздемейтін (оффшорлық аймақтар) мемлекеттер мен аумақтарда 

тіркелген банктермен немесе басқа қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қарым-

қатынас орнатпағанын және орнатуды қолдамайтынын растайды. 

 

Басқарма төрағасы                                                                   Э. Сарсенов    

 


