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ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

Заңсыз жолмен алынған кірістердің заңдастырылуымен (жылыстатылуымен) және 
терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты операциялардың жҥргізілуіне қаржы 
ҧйымдарын тарту қҧқықтық, беделдік және оның нәтижесінде, қаржылық тәуекелдің пайда 
болуына әкеледі.     
 
ВТБ Тобының заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстауына және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ВТБ Тобының шоғырландырылған саясаты (бҧдан 
әрі – Саясат) ВТБ Тобында заңсыз жолмен алынған кірістердің жылыстатылуына және 
терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл қолдану мақсатында ішкі бақылаудың 
жалпы тәртібін белгілейді және ол жоғарыда аталған кірістерді азайтуға бағытталған.   
 
Заңсыз жолмен алынған кірістердің жылыстатылуына және терроризмнің 
қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл қолдану мақсатында ішкі бақылау шараларын орындау 
кезінде ВТБ Компаниялар тобы осы саладағы ҧлттық заңнаманы және осы Саясатты 
басшылыққа алады. Ҧлттық заңнама талаптары мен осы Саясаттың ережелері бір-біріне 
қайшы келген жағдайда ҧлттық заңнаманың ережелері қолданылады.  
 
 

АНЫҚТАМАЛАР 
 
Бас Банк  - Банк ВТБ ААҚ;  

ВТБ Тобы - Банктің жарғылық капиталындағы қатысу ҥлесі 

дауыс беруші акциялардың жалпы санынан/ҥлестің 

жалпы кӛлемінен 50% аз және тіркелген 

мемлекеттегі заңнамаға сәйкес несие беру ҧйымы 

(яғни, банк операцияларын орындайтын ҧйымдар) 

– «еншілес банктер» немесе қаржы ҧйымдары 

(яғни, несие беруші ҧйым болып табылмайтын 

және бағалы қағаздар нарығында қызметтер, 

сақтандыру қызметтерін немесе қаржылық 

сипаттағы басқа да қызметтерді кӛрсететін ҧйым, 

сондай-ақ пайлық инвестициялық қорлар 

компанияларын басқаратын оның басқарушы 

компаниялары, лизингтік компаниялар, қаржы 

қызметтері нарығында операциялар жҥргізетін 

басқа да ҧйымдар) – «еншілес қаржы ҧйымдары» 

болып табылатын Банк және заңды тҧлғалар. 

Еншілес банктер мен еншілес қаржы ҧйымдары 

бірігіп, «еншілес компаниялар» деп аталады. 

   

ВТБ қосалқы холдингі  Аумақтық белгісі бойынша және/немесе қызмет 

тҥрінің ӛзіндік ерекшеліктері бойынша біріктірілген, 

жарғылық капиталында Еншілес Компанияға 

(Қосалқы холдингтің Бас  Компаниясы) дауыс 

беруші акциялардың/ҥлестің 50% астамы тиесілі 

Компаниялар Тобы; 

Кӛпшілік лауазымды тҧлғалар  - Шетел мемлекетінде маңызды мемлекеттік 

функциялар жҥктелген (немесе ертеректе 
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жҥктелген) тҧлғалар мысалы, мемлекет немесе 

ҥкімет басшылары, жетекші саясаткерлер, жоғары 

лауазымды ҥкімет шенеуніктері, сот органдарының 

лауазымды тҧлғалары, жоғары лауазымды әскери 

шенеуніктер, мемлекеттік корпорация басшылары, 

саяси партиялардың жоғары лауазымды 

тҧлғалары; 

 

КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі 

бақылау  

- ВТБ  Компаниялар тобының заңсыз жолмен 

алынған кірістердің жылыстатылуына және 

терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл 

қолдануға бағытталған қызметі; 

ӚКБ - «Ӛз клиентінді таны» ҧстанымы; 

Клиент - ВТБ Компаниялар тобымен іскерлік қарым-қатынас 

орнатуға ниеттенген немесе Компанияның қызметін 

алып жҥрген не болмаса ӛз атынан немесе ҥшінші 

тҧлғалардың мҥддесіне сай компаниямен бір жолғы 

мәмілелер жасасып жҥрген жеке немесе заңды 

тҧлға; 

Ҧлттық заңнама - ВТБ Компаниялар тобының КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы 

қызметін реттеуге жәе/немесе қадағалауға уәкілетті 

мемлекеттік органдардың заңнамалық актілері, 

сондай-ақ басқа да нормативтік актілері; 

КЖ/ТҚ - Ақша қаражатының және ҧлттық заңнамамен 

белгіленген қылмысты жҥзеге асыру нәтижесінде 

алынған басқа да мҥліктің иеленуіне, 

пайдаланылуына, жҧмсалуына заңға сыйымды кҥй 

берілетін заңсыз жолмен алынған кірістердің 

жылыстатылуы (заңдастырылуы) және/немесе 

терроризмнің қаржыландырылуы;   

 

КЖ/ТҚ ҚІ бойынша жауапты 

қызметкер 

- ВТБ Компаниялар тобында Компанияның КЖ/ТҚ ҚІ 

мәселелері бойынша ішкі нормативтік қҧжаттардың 

орындалуына және олардың КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы 

ҧлттық заңнамаға сай келуіне жауапты тҧлға;  

 КЖ/ТҚ ҚІ - Заңсыз жолмен алынған кірістердің 

заңдастырылуына (жылыстатылуына) және 

терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл; 

Уәкілетті орган - Ҧлттық заңнамаға сәйкес заңсыз жолмен алынған 

кірістердің заңдастырылуына (жылыстатылуына) 

және терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-

қимыл қолданатын және ақша қаражатымен және 

басқа да мҥлікпен операциялар жҥргізетін ҧйымның 

ҧлттық заңнамамен қарастырылған хабарларын 
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алатын мемлекеттік билік органы; 

ВТБ Тобының басқарушы  

комитеті (ВТБ ТБК)  

 ВТБ Компаниялар тобының ВТБ Компаниялар 

тобында қызметін ҥйлестіру, ВТБ Тобының 

басқарылу тиімділігін арттыру және ВТБ Тобының 

даму стратегиясына қатысты мәселелерді 

қарастыру мақсатында ӛз қызметін жҥзеге 

асыратын тҧрақты жҧмыс істейтін алқалық органы, 

сонымен қатар оның қҧрамына кіретін 

компаниялар. ВТБ ТБК функциялары мен жҧмыс 

регламенті ВТБ ТБК туралы Ережемен белгіленеді. 

FATF - Ақшаның жылыстатылуымен кҥрес жӛніндегі 

қаржылық іс-шараларды әзірлейтін мақсатты топ – 

ақшаның жылыстатылуы мен  терроризмнің 

қаржыландырылуымен кҥресу саясатын әзірлейтін,   

стандарттар белгілейтін ҥкіметаралық ҧйым. 

Қаржы мекемесі - FATF Ҧсынымдарына 40 глоссарийде қамтылған 

«қаржы мекемесі» ҧғымының анықтамасында атап 

кӛрсетілген бір немесе бірнеше қызмет тҥрімен 

айналысатын заңды тҧлға.  

Тоқтатылған шот - Алты ай және одан артық мерзім аралығында ақша 

қаражатының қозғалысы болмаған шот. 

 

 

ВТБ ТОБЫНЫҢ ЖАЛПЫ ҦСТАНЫМДАРЫ МЕН ҤЙЛЕСТІРІЛУІ  
 
Заңсыз жолмен алынған кірістердің жылыстатылуымен немесе терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты операцияларды жҥргізуде кҥш біріктіру мақсатында ВТБ 
Компаниялар тобы тӛмендегілерге келісті:  
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесін қҧру және оны жетілдіру барысында осы 
Саясатта атап кӛрсетілген жалпы ережелерді, амал-тәсілдерді ҧстануға;  
 

 ҧлттық заңнама негізінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы жеке ішкі бақылау тәртібі мен 
процедураларын әзірлеуге және (ҧлттық заңнамамен қойылатын шектеулердің ескерілуімен) 
оларды осы Саясатта кӛрсетілген ВТБ Тобының стандарттарымен сәйкестендіруге;  
 

 ВТБ Компаниялар тобы және тҧтас ВТБ Тобы шеңберінде заңсыз жолмен алынған 
кірістердің жылыстатылу немесе терроризмнің қаржыландырылу схемасына тартылумен 
байланысты тәуекелдерді азайтуға бағытталған іс-қимылдарды қолдануға; 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ бағытталған шараларды әзірлеу кезіндегі кҥшін ҥйлестіруге; 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ӛзекті ақпарат пен ішкі бақылаудағы ҥздік тәжірибені тарату 
ҥшін ақпараттық алмасуға қатысуға;   
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы пайда болған жағдайда жҥйенің жҧмысына немесе ішкі 
бақылау тәртібінің жҥзеге асырылуына қатысы бар проблемалардың шешілуіне кӛмек 
кӛрсетуге.   
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FATF ҧсынымдарына сәйкес қаржы мекемелері ақшаның жылыстатылу операцияларына 
тартылуға жол бермеу ҥшін ҧстанатын ҧстанымдар шетелдегі, әсіресе  FATF ҧсынымдарын 
толық кӛлемде ҧстанбайтын,  КЖ/ТҚ ҚІ бойынша тиісті процедуралары, жеткілікті реттеу 
және қадағалау механизмдері жоқ, елдердегі немесе жемқорлық, қылмыс немесе қаржылық  
терроризм операцияларының жҥргізілу тәуекелі жоғары елдердегі филиалдар мен қатысу 
ҥлесі жоғары еншілес ҧйымдарға да таралуы тиіс.   
 
 

ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ ТАЛДАУ 
 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ВТБ Тобындағы ішкі бақылаудың жалпы ҧстанымдарының сақталуын 
қамтамасыз ету, ішкі бақылау жҥйесінің орнықтылығын ҧстап тҧру және шоғырландырылған 
негізде заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдерді бағалау мақсатында ВТБ Компаниялар 
тобы тоқсан сайын Бас Банкке КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібі мен 
процедураларының қолданылуы туралы мәлімет жіберіп отырады. Аталған мәліметті жіберу 
ҥшін осы Саясатқа 1-қосымшада кӛрсетілген есеп нысаны қолданылады. 
 
Еншілес компаниялардың есептерді әзірлеп, жіберуі ҥшін жауапкершілік Еншілес 
компаниялардың КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкерлеріне жҥктеледі.  
 
Бас Банктің  Банк операцияларына мониторинг жҥргізу басқармасы есептерге және  
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесінің жҧмысына және ВТБ тобының басшылығына 
ВТБ Тобының КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы стратегиясы шеңберінде жҥзеге асырылатын тиімділік 
туралы және заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдер туралы шоғырландырылған есептердің 
дайындалуына қатысы бар, ВТБ Компаниялар тобынан келіп тҥсетін басқа да мәліметке 
талдау жҥргізеді.  
 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібі мен процедураларын қолдану туралы есептерге 
ВТБ Компаниялар тобы мен Қосалқы холдингтердің Бас компаниялары  жҥргізген талдау 
қорытындылары жыл сайын жылдық есептердің шеңберінде ВТБ ТБК назарына ҧсынылып 
отырады.  
 
 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР 
 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесін қҧру және жҧмысын қамтамасыз ету кезінде 
ВТБ Компаниялар тобы тӛмендегілерді басшылыққа алады:  
 

 олардың заңнамамен қарастырылған міндеттердің орындалуын басқа тҧлғаларға 
тапсыруға қҧқығы жоқ екендігін және КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесінің болуы 
және жҧмыс істеуі ҥшін жауапкершілік кӛтеретіндігін; 
 

 егер ҧлттық заңнамамен ӛзгеше қарастырылмаса, КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі 
бақылау жҥйесінің қҧрылуы мен тиімді жҧмысы ҥшін жауапкершілік ВТБ Компаниялар 
тобының басшылығына жҥктелгенін;  
 

 КЖ/ТҚ ҚІ туралы ҧлттық заңнаманы орындайтын субъект болып табылатын ВТБ 
Компаниялар тобы жоғары басшылықтың шешімімен немесе заңнамамен белгіленген ӛзге де 
тәртіппен ӛз штатында КЖ/ТҚ ҚІ  бойынша Жауапты қызметкердің болуын қамтамасыз етуге 
тиіс екендігін. КЖ/ТҚ ҚІ  бойынша жаңа Жауапты қызметкердің тағайындалуы туралы ақпарат 
Бас Банкке жіберіледі;  
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 барлық қызметкерлер заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және 
терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты іс-қимылдарға қатысты заңнамалық және 
басқа да нормативтік актілердің ережелерінде қарастырылған жауапкершіліктері жӛнінде 
хабардар екендігін және мҧны тҥсінетіндігін;  
 

 ВТБ Компаниялар тобы жоғары басшылыққа ҧлттық заңнамамен белгіленген 
мерзімге сәйкес заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдерді басқаруда КЖ/ТҚ ҚІ ВТБ мақсатындағы ішкі 
бақылау тәртібінің тиімділігі туралы жҥйелі тҥрде ақпарат жіберіп отырады; 
 

 ВТБ Компаниялар тобында тӛмендегілерді қамтитын КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ҧлттық 
қадағалаушы органдармен келісілген (қажет болған жағдайда) ішкі бақылау мәселелері 
жӛніндегі ішкі қҧжаттар қолданылады:  

 клиенттерді сәйкестендіру процедуралары (клиенттермен жҧмыс істеу кезіндегі 
сақтық шаралары  (due diligence)) мен и клиенттердің қызметін мониторингтеу, 

 тәуекелдер басқару процедурасы мен заңсыз жолмен алынған кірістердің 
жылыстатылуымен және  терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдерді 
бағалау әдістемесін, сондай-ақ аталған қҧжаттардың қолданылу тәртібін,  

 Уәкілетті органға мәліметтер ҧсыну туралы және ақпаратты қорғау туралы ереже, 

 ақпаратты сақтау туралы ереже, 

 ақпараттың қҧпиялығын қамтамасыз ету туралы ереже,  

 қызметкерлерді оқыту (дайындау) тәртібі. 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылаудың жҥргізілуін айқындайтын қҧжаттар ҧлттық 
заңнама талаптарына енгізілген ӛзгертулерге, пайда болған жаңа ӛнімдерге және/немесе 
ВТБ Компаниялар тобы қызметіндегі басқа да ӛзгерістерге сәйкес жҥйелі тҥрде қайта 
қаралып отырады.   
 

 
КЖ/ТҚ ҚІ БОЙЫНША ЖАУАПТЫ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
КЖ/ТҚ ҚІ бойынша ҧлттық заңнаманы орындайтын субъект болып табылатын ВТБ 
Компаниялар тобы ӛз штатында міндеттерін орындау барысында тәуелсіз шешімдерді 
қабылдау ҥшін жеткілікті тәжірибесі мен ӛкілеттіктері бар КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты 
қызметкердің болуын қамтамасыз етуі қажет. КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер әдетте, 
ВТБ Компаниялар тобының КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесінің жҧмысы мен 
жетілдірілуіне жауапты қҧрылымдық бӛлімшесіне басшылық етеді.  КЖ/ТҚ ҚІ бойынша 
Жауапты қызметкер ҧлттық заңнамаға қайшы келмеген жағдайларда ӛз міндеттерін ӛзге 
функциялармен қатар атқара алады. Алайда функциялардың қатар атқарылуы мҥдделер 
тартысына және КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкердің КЖ/ТҚ ҚІ мәселелері бойынша 
тәуелсіз шешімдер қабылдауына кедергі келтірмеуі тиіс.  
 
Егер бҧл компания тіркелген мемлекеттің ҧлттық заңнамасына қайшы келмесе, Қосалқы 
холдингке кіретін, КЖ/ТҚ ҚІ туралы ҧлттық заңнаманы орындайтын субъектер болып 
табылатын ВТБ компаниялары Жауапты қызметкердің міндеттерін Қосалқы холдингтің Бас 
Компаниясының Жауапты қызметкеріне бӛліп беруге қҧқылы.  
 
КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер ВТБ Компаниялар тобының Ҧлттық заңнамамен, 
Компанияның КЖ/ТҚ ҚІ мәселелері жӛніндегі ішкі қҧжаттарымен және осы Саясатпен 
белгіленген КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы ішкі бақылау тәртібінің талаптарын сақтауы ҥшін, сондай-
ақ  КЖ/ТҚ ҚІмақсатындағы ішкі бақылау мәселелері бойынша ішкі қҧжаттардың әзірленуінің 
ҧйымдастырылуына және ВТБ Компаниялар тобының басқару органының бекітуіне 
ҧсынылуына жауапты болады.  
 
Сондай-ақ КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер Уәкілетті органға хабарлардың жіберілу 
процедурасының ҧйымдастырылуына жауапты болады. Мҧнымен қоса, оның міндетіне 
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Уәкілетті органнан, сондай-ақ мемлекеттік қадағалау және қҧқық қорғау органдарынан келіп 
тҥсетін ақпаратты ҧсыну туралы негізделген сҧрауларға шҧғыл әрекет қолдану кіреді.      
 
КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер жыл сайын ВТБ Компаниялар тобының жоғары 
басшылығына КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы іс-қимылдардың нәтижесі туралы және заңсыз жолмен 
алынған кірістердің жылыстатылуымен және терроризмнің қаржыландырылуымен 
байланысты тәуекелдер туралы хабарлайды. Бҧл ақпарат сондай-ақ Бас Банктің  КЖ/ТҚ ҚІ 
бойынша Жауапты қызметкеріне хабарланады.  
 

 
КЖ/ТҚ ҚІ МАҚСАТЫНДАҒЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ  
 
КЛИЕНТТЕРМЕН ЖҦМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 
 
ВТБ Компаниялар тобы клиенттің ӛзі айтып отырған заңды/жеке тҧлға болып табылатынына 
жеткілікті тҥрде сенімді болу ҥшін қажетті іс-шараларды, сондай-ақ клиент сҧрайтын қандай 
да бір қызметтердің немесе ӛнімдердің ҧсынылуына кедергі келтіретін заңға қатысты 
тосқауылдардың жоқтығын растау шараларын қолға алады.  
 
ВТБ Компаниялар тобы осы аталған тҧлғалармен ынтымақтасуға  немесе олармен бір жолғы 
мәмілелердің жасалуына жол бермеу мақсатында оларға қатысты мемлекеттік немесе 
халықаралық органдардың санкциялары салынған жеке және заңды тҧлғаларды анықтауға 
қажетті іс-шараларды қолға алуы қажет.  
 
Компанияның клиенттің қызметі немесе ол жҥргізген жекелеген операция заңсыз жолмен 
алынған кірістердің жылыстатылуына немесе  терроризмнің қаржыландырылуына қатысы 
барына кҥмәні болатын немесе Компанияға бҧл туралы мәлім болатын жағдайларды 
қоспағанда, ҧлттық заңнамаммен белгіленген жағдайларда клиент сәйкестендірілмейді.  
 
Мҧнымен қоса, ВТБ Компаниялар тобы ҧлттық заңнамамен қарастырылған жағдайларды 
қоспағанда, клиенттің ҥшінші тҧлғалардың мҥддесіне сай әрекеттенуі мҥмкін дерегін анықтау 
ҥшін және клиент пайдасына әрекеттеніп отырған тҧлғаларды анықтап, сәйкестендіру ҥшін 
жеткілікті және орынды іс-шараларды қолға алады. ВТБ Компаниялар тобы белгісіз 
тҧлғаларға шоттар ашпайды. 
 
Клиент Компанияға алғаш жолыққан сәттен кейін аз уақыттың ішінде сәйкестендіріледі. 
Ҧлттық заңнамамен жол берілетін ерекше жағдайларда клиентпен арадағы іскерлік 
қатынастардың бары ВТБ Компаниялар тобының басшылығынан тиісті мақҧлдау алынғаннан 
кейін сәйкестендірілгенге дейін анықталуы мҥмкін. Бҧл жағдайларда тәуекелдерді басқару   
процедуралары осы клиентпен арадағы қарым-қатынастардың дәрежесі мен сипатының 
және клиент толығымен сәйкестендірілгенге дейін клиентпен арада қарым-қатынастардың 
бары анықталғандықтан, Компанияға келіп тҥсетін және/немесе бар ақшалай қаражатқа 
бақылаудың жҥргізілуін кӛздейді.   
 
Компания клиентті сәйкестендіру барысында клиенттен дерегі дҧрыс, тәуелсіз 
дереккӛздерден, деректер немесе ақпарат базасынан алынған ақпараттың (оның бір бӛлігін) 
тексереді.  
  
Жеке тҧлғалардың сәйкестендірілуіне қойылтын талаптар  

 
Компания  жеке тҧлғаны сәйкестендірген уақытта жеке тҧлғаға қатысты тӛмендегідей 
ақпаратты анықтайды: 
 

 жеке тҧлғаның толық аты-жӛні, 
 

 тҧратын (тіркелген) мекенжайы, 
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 туған кҥні, 
 

 жеке тҧлғаны куәландыратын қҧжаттардың деректемелері,  
 

 ҧлттық заңнамамен талап етілетін басқа да ақпарат. 
 
Алынған ақпарат клиент ҧсынған қҧжаттардың негізінде және/немесе электрондық деректер 
базасының пайдаланылуымен (егер мҧндай мҥмкіншілік ҧлттық заңнамамен қарастырылған 
болса), я болмаса осы аталған жолдардың бәрімен тексеріледі. Компания жҧмыскерлері 
клиентпен жеке қарым-қатынас орнатқан уақытта сәйкестендіру ҥшін қолданылатын кез 
келген қҧжаттардың тҥпнҧсқаларының ҧсынылуын талап етуі қажет. Ҧсынылған қҧжаттардың 
кӛшірмесі тҥсіріледі (мҥмкіншілік болған жағдайда). Қҧжат тҥпнҧсқасының кӛшірмесін тҥсіруге 
мҥмкіншілік болмаған жағдайда клиент туралы сәйкестендіру мәліметтері электрондық тҥрде 
тіркеліп, клиент сәйкестендіру ҥшін қандай қҧжаттардың тҥпнҧсқаларын ҧсынғандығы 
кӛрсетіледі.    
 
Клиенттің аты-жӛні ҧлттық заңнамаға сәйкес жеке басты куәландыратын қҧжаттар болып 
табылатын қҧжаттардың негізінде ғана тексеріледі.  
 
Егер клиенттің аты-жӛні электрондық деректер базасының пайдаланылуымен тексерілсе, 
тексеру клиенттің толық аты-жӛнінің, туған кҥнінің және ҧлттық заңнамамен белгіленген ӛзге 
де қағидалардың негізінде жҥргізіледі.   
 
 
Көпшілік лауазымды тҧлғалар  

 
Жеке тҧлғаларды сәйкестендіру мақсатында тіркелетін мәліметтермен қатар ВТБ 
Компаниялар тобының кӛпшілік лауазымды тҧлғаларына қатысты:  
 

 тәуекелге негізделген тәсілдеменің қолданылуымен клиенттің кӛпшілік лауазымды 
тҧлғалар санатына жату-жатпауы белгіленеді;  
 

 мҧндай клиентпен қарым-қатынас орнату ҥшін және қарым-қатынаста болу ҥшін 
жоғары басшылықтың мақҧлдауын алады;  
 

 мҧндай клиенттердің мҥлкі мен табатын кірісінің кӛзін анықтау ҥшін орынды шара 
қолданады; және 
 

 кӛпшілік лауазымды тҧлғалар жҥргізетін операцияларға  жіті мониторинг жҥргізеді. 
 
Кӛпшілік лауазымды тҧлғалар санатына жататын тҧлғаларды қызмет кӛрсетілуге Компания 
басшылығының шешімдері негізінде қабылдау  ҧсынылады. Компания басшылығының осы 
мәселе бойынша шешімдер қабылдау ӛкілеттіктерін кӛпшілік лауазымды тҧлға қызмет 
кӛрсетуінде болатын Компанияның қҧрылымдық бӛлімшесінің басшысына немесе егер бҧл 
ҧлттық заңнамамен қарастырылған болса, КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкерге бӛліп 
беруіне жол беріледі.  
 
Жаңа және бҧрынғы клиенттер бастапқыда кӛпшілік лауазымды тҧлғалар қатарына кірмеуі 
мҥмкін. ВТБ Компаниялар тобы саяси және мемлекеттік қызметке тартылуына байланысты 
клиенттер мәртебесінің ықтимал ӛзгеруі туралы ақпарат алу ҥшін орынды әрі қол жетімді іс-
шараларды қолға алуы тиіс.  
 
 
Клиенттердің-жеке тҧлғалардың сәйкестендірілуіне қойылатын талаптар  

 
ВТБ Компаниялар тобы клиенттің-заңды тҧлғаның ҧйымдастыру-қҧқықтық нысаны, оның 
қҧрылымы, иеленушісі туралы тҥсінік алу ҥшін қажетті шара қолданады, сонымен қатар 
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клиент айналысатын бизнес туралы, оның қандай да бір ӛнім тҥріне қызығушылық танытып 
отыруының себебі туралы жеткілікті қосымша мәлімет алады.  
 
Компаниялар клиенттер-заңды тҧлғалар туралы тӛмендегідей мәліметтерді белгілейді:  
 

 заңды тҧлғаның толық атауы,  
 

 тіркеу нӛмірі, 
 

 компанияның тіркелген орнының мекенжайы, 
 

 іс жҥзінде орналасқан мекенжайы, басқару органдарының орналасқан жері,  
 

 салық тӛлеушінің сәйкестендіру нӛмірі,  
 

 басқару органдары мен барлық басшылардың тізімі,  
 

 ҧлттық заңнамамен қарастырылған басқа да ақпарат.  
 
ВТБ Компаниялар тобының қатысу ҥлесі 20% және одан артық компаниялардың 
иеленушілерін –клиенттерін анықтау сәйкестендіру процедурасының ажырамас бӛлігі.  
Алайда ҧлттық заңнамада қатысу ҥлесі 20% және одан артық заңды тҧлға иеленушілерін 
сәйкестендіру туралы талап қарастырылған жағдайда, сондай-ақ егер ВТБ Компаниялар 
тобы клиент заңсыз жолмен алынған кірістердің жылыстатылу және терроризмнің 
қаржыландырылу тәуекелін жоғары деңгейлі деп бағалап отырса, қатысу ҥлесі 20% кем 
заңды тҧлға иеленушілерін сәйкестендіру туралы шешім қабылдануы мҥмкін.  
 
Бағалы қағаздардың ҧйымдастырылған нарығында акцияларына баға белгіленетін 
клиенттер-заңды тҧлғалар ӛз есептілігі мен ӛзге ақпаратты ашатын ашық компаниялар деп 
танылады. Компания-клиенттің ашық болып табылу дерегі анықталған жағдайда егер бҧған 
ҧлттық заңнамамен жол берілсе, клиентті сәйкестендіру ҥшін белгіленген мәліметтерден 
басқа қосымша ақпарат алу қажет етілмейді.  
 
ВТБ Компаниялар тобы делдалдар ретінде әрекеттенетін ҧйымдарды сәйкестендіруі тиіс, ал 
ӛзге тҧлғалардың пайдасына делдалдар әрекеттенген жағдайда ҧлттық заңнамамен 
белгіленген жағдайларды қоспағанда (егер бар болса), делдалдар да сәйкестендірілуі тиіс.  
 
Компания операцияларды жҥргізу ҥшін оның қолында клиенттің тӛлем тапсырмаларына қол 
қоюға уәкілетті тҧлғалардың тізімі және осы тҧлғалардың мҧндай тапсырмаларға қол қоюға 
қҧқығын растайтын қҧжаттар болуы тиіс.  
 
Егер ҧлттық заңнама қҧжаттарға қол қоюға уәкілетті барлық тҧлғаларды сәйкестендірілуін 
міндеттемесе, қол қоюға уәкілетті тҧлғалар мҧны тәуекелге баға беру тәсілдеме талап еткен 
жағдайда сәйкестендіріледі.  
 
Сенім білдірілген басқарушылардың, қайырымдылық ҧйымдардың және осы сияқты 
басқа да ҧйымдардың сәйкестендірілуіне қойылатын талаптар.  
 

Клиенттерді-заңды тҧлғаларды сәйкестендіру мақсатында белгіленетін мәліметтерге 
қосымша ВТБ Компаниялар тобы сенім білдірілген басқарушыларға, қайырымдылық 
ҧйымдарға, қорларға және осы сияқты басқа да ҧйымдарға қатысты тӛмендегідей ақпаратты 
анықтайды:  
 

 қызметінің нысаны мен мақсаттары, 
 

 қҧрылған елі, 
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 осы ҧйымның қызметіне бақылау жҥргізетін немесе мҥдделерін қорғайтын кез келген 
органның атауы мен мекенжайы, 
 

 ҧлттық заңнамамен қарастырылған басқа да ақпарат.  
 
ВТБ Компаниялар тобы сенім білдірілген басқарушыларды (немесе ҧқсас тҧлғаларды), 
басқарма қҧрылтайшыларын (қорлардың, қайырымдылық ҧйымдардың және т.б. 
қҧрылтайшыларын), пайда алушыларды және қаражат пен клиенттің қорларын жҧмсауға 
қҧқығы бар басқа да тҧлғаларды сәйкестендіріліп отырған тҧлғаның кім екендігіне 
байланысты жеке немесе заңды тҧлғалар ҥшін белгіленген сәйкестендіру процедураларына 
сәйкес сәйкестендіреді.  
 
ВТБ Компаниялар тобы клиент тиісті тҥрде уәкілеттендірген Компания қарым-қатынас 
орнатып жатқан тҧлға шын мәнісінде сол тҧлға екендігі туралы қажетті растау алу ҥшін тиісті 
амал қолданады.  
 
 
Қаржы мекемелерінің сәйкестендірілуіне қойылатын талаптар  

 
Қаржы мекемелерімен корреспонденттік қарым-қатынас орнатқан уақытта олар туралы 
тӛмендегідей ақпаратты алу қажет:  
 

 толық атауы, тіркеу нӛмірі, тіркелген кҥні,  
 

 қаржы  мекемесі тіркелген орын мен ВТБ Компаниялар тобымен қарым-қатынас 
орнатуға ниеттеніп жҥрген операциялық бӛлім қызметін жҥргізетін орын, мемлекеттік 
тіркелген орны мен орналасқан жері,  
 

 ҧйымдастыру-қҧқықтық нысаны, иеленушілері мен қаржы мекемесінің жоғары 
басшылығы (басшылығында немесе иеленушілері арасында ықпалды саяси тҧлғалардың 
болуы туралы ақпаратты қоса алғанда), 
 

 қаржы мекемесі ҧсынатын қаржы ӛнімдері мен қызметтер, сондай-ақ олар 
қолданылатын нарықтар,  
 

 пайдалануға кеңес берілетін қаржы ӛнімдері мен қызметтер, қаржы мекемесі,  
 

 қаржы мекемесінің тарихы туралы жалпы ақпарат,  
 

 қаржы мекемесі КЖ/ТҚ ҚІ саласында қолға алатын шаралар.  
 
Егер ҧлттық заңнамамен және ВТБ Компаниялар тобының ішкі процедураларымен ӛзгеше 
белгіленбесе, Компания қаржы мекемесімен қатынас орнатылғанға дейін егер қаржы 
мекемесіне немесе ол тіркелген елге тағайындалатын тәуекел деңгейі жоғары болса, оған 
Сауалнама жібереді.  ВТБ Компаниялар тобы қажет болған жағдайда қосымша сауалдар мен 
ережелер енгізілуі мҥмкін осы Саясатқа 2-қосымшада келтірілген Сауалнаманы 
пайдаланады.  
 
Қаржы мекемесі туралы қосымша ақпарат кӛзі ретінде  «Bankers Almanac» анықтамалығының 
Due Diligence Repository модулін пайдалану ҧсынылады (www.bankersalmanac.com). 
 
ВТБ Компаниялар тобы КЖ/ТҚ ҚІ бойынша шара қолданбайтын қаржы мекемелерімен 
корреспонденттік қарым-қатынас орнатудан бас тартады. Бҧл ереже FATF ақшаның 
жылыстатылуымен кҥресу саласында шара қолданбайтын мемлекеттер (аумақ) тізіміне 
кіргізілген мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген шетелдік қаржы мекемелеріне таралады.  
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ВТБ Компаниялар тобы  тіркелген мемлекеттерде іс жҥзінде болмайтын (“shell banks”) қаржы 
мекемелерімен немесе олардың атынан әрекеттенетін ҧйымдармен қандай да бір қарым-
қатынас орнатудан бас тартады.  
 
Ӛз кезегінде ӛзге қаржы мекемелерімен корреспонденттік қарым-қатынас орнататын қаржы 
мекемесімен корреспонденттік қарым-қатынас орнатқан ВТБ Компаниялар тобы соңғысының 
қызметін тҥсіну ҥшін қажетті іс-шара қолдану қажет.  
 
Жаңа қаржы ҧйымдарының қызметін жан-жақты сәйкестендіру процедуралары егер бҧған 
ҧлттық заңнамамен жол берілсе, қаржы мекемесі тіркелген мемлекетке байланысты бір-
бірінен ӛзгешеленуі мҥмкін. Бҧған қарамастан, ортақ ереже бойынша ВТБ Компаниялар 
тобында тӛмендегі мәліметтердің қҧжаттай растауы болуы тиіс:  
 

 қарым-қатынас орнату кӛзделіп отырған қаржы мекемелерінің болуы, 
 

 қаржы мекемесінің қызметін тиісті органдардың тіркелген елде орталықтандырылып 
реттейтінін/қадағалайтынын растайтын лицензияның немесе ӛзге қҧжаттың болуы,  
 

 ҧлттық заңнамаға сәйкес талап етілетін ӛзге де мәліметтердің болуы. 
 
Қаржы мекемесі болып табылмайтын клиент туралы қосымша мәліметтің алынуы  

 
Тәуекелдің бағалануына негізделген тәсілдеменің пайдаланылуымен клиентті толығырақ 
зерттеу мақсатында клиентті сәйкестендіру барысында алынатын қалыпты мәліметтер 
тізбесіне қосымша ішінара немесе тҥгелмен тӛмендегілерді қамтитын қосымша ақпарат алу 
ҧсынылады:  
 

 клиент айналысатын бизнестің /қызметтің/жҧмыс орнының сипаты мен мән-жайлары; 
 

 мекенжайлардың ӛзгеруі туралы деректер; 
 

 ВТБ Компаниялар тобы арқылы ӛтетін клиент қаражатының кӛзделіп отырған 
дереккӛзі мен шығу тегі;  
 

 клиенттің  операциялары меншікті немесе тек меншікті ғана емес пайда 
(фидуциарлық бизнес) ҥшін жҥргізілетіні туралы мәліметтер; 
 

 клиент мҥлкінің/кірісінің бастапқы және қазіргі уақыттағы кӛзі (әсіресе, клиент мҥлігін 
(шотын) басқару қызметі кӛрсетілген уақытта ӛзекті);  
 

 шоттар бойынша соңғы және ағымдағы ҥзінді жазбалардың кӛшірмелері; 
 

 қол қою қҧқығы бар клиент ӛкілдері мен нақты иеленушілер арасында қарым-қатынас;  
 

 қарым-қатынас белгілеу нәтижесінде жҥргізілетін операцияларды кӛзделіп отырған 
кӛлемі мен сипаты; 
 

 шоттың ашылу немесе қарым-қатынастың орнатылу себебі мен мақсаты.  
 
Тәуекелді бағалауға негізделген тәсілдемені пайдалану тәжірибесі клиенттерге ҧсынылатын 
ӛнімдер мен қызметтердің пайдаланылу мақсатына, қҧнына, кӛлеміне және т.б. 
параметрлеріне байланысты клиенттерді тҥрлі дәрежеде зерттеуге мҥмкіншілік береді. ВТБ 
Компаниялар тобының  клиенттер туралы алынатын ақпаратқа қойылатын талаптары 
теңдей, негізді және сараланған болуы тиіс.  
 
ВТБ Компаниялар тобының қолында заңсыз жолмен алынған кірістің заңдастырылу 
(жылыстатылу) және терроризмнің қаржыландырылу тәуекелі жоғары тек танылған 
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клиенттер (клиенттер тобы/санаты) туралы, сондай-ақ Компания заңсыз жолмен алынған 
кірісті жылыстату  және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдалану тәуекелі жоғары 
деп топтастыратын ӛнімдерді немесе қызметтерді пайдалануға ниетті клиенттер туралы 
толық кӛлемдегі ақпарат болуы тиіс.        
 
Клиенттер туралы деректердің жаңартылуы  
 

ВТБ Компаниялар тобына клиенттер туралы ақпаратты тиісінше жаңартып отыру  жолында 
қажетті іс-әрекет қолдану ҧсынылады. клиенттер туралы ақпаратты ӛзекті кҥйінде ҧстап 
отыру мақсатында ВТБ Компаниялар тобы ҥш жылда кемінде бір рет клиенттер туралы 
қолдағы ақпаратты қайта қарап, жаңартып отырады.  Тәуекел деңгейі жоғары клиенттер 
туралы мәліметтер жылына кемінде бір рет қайта қаралып, жаңартылады. Оның ҥстіне, 
клиент туралы мәліметтер қажет болған жағдайда, клиент қандай да бір маңызды әрекет () 
жасаған уақытта, сондай-ақ клиенттің  басқару органында ӛзгерістердің орын алғандығы, 
иеленушілер қҧрамының ӛзгергендігі, тағайындалған тәуекел деңгейінің  
ӛзгергендігі және т.б. анықталған уақытта қайта қаралып, жаңартылады.  
 
 

КЛИЕНТ ҚЫЗМЕТІНЕ МОНИТОРИНГ ЖҤРГІЗУ  
 
ВТБ Компаниялар тобы: 
  

 заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуын және терроризмнің 
қаржыландырылуын алдын алуға және оған жол бермеуге бағытталған тиісінше ішкі бақылау    
процедураларының болуы туралы жалпы талапты және  
 

 заңсыз жолмен алынған кірістің ықтимал жылыстатылу/терроризмнің 
қаржыландырылу дерегіне байланысты мәліметтер болған жағдайда немесе бҧған кҥмән 
болған жағдайда хабар жіберу талабын және міндетті тҥрде бақылануы тиіс (кейбір 
юрисдикцияларда қолданылады) операциялар туралы мәлімет ҧсыну талабын назарға ала 
отырып, заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты операциялардың немесе клиенттер жҥргізетін қызметтің, 
сондай-ақ міндетті тҥрде бақылануы тиіс (кейбір юрисдикцияларда қолданылады) 
операциялардың анықталуын қамтамасыз ету ҥшін тиісті шара қолданады.  
 
ВТБ Компаниялар тобы клиенттерге қатысты тиісті сақтық шараларына (due diligence) 
қосымша, ӚКБ ҧстанымын басшылыққа ала отырып, арадағы қарым-қатынас кезінде   
клиентке жат қызметті анықтау мақсатында ӛз клиенттерінің қызметін реттейді.  Егер ерекше 
жағдайларға орынды тҥсінік берілмесе, бҧл олардың заңсыз жолмен алынған кірістің 
жылыстатылуына және терроризмнің қаржыландырылуына қатысы барын білдіруі мҥмкін. 
Қызмет кӛрсетілетін бҥкіл мерзім аралығында клиент жҥргізетін қызмет пен операцияларға 
мониторингтің жҥргізілуі Компанияның заңсыз жолмен алынған кірісті заңдастыру немесе 
терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылмайтынына сенімділікті кҥшейтуге 
кӛмектеседі.  
 
Клиенттердің қызметін  мониторингтеу жҥйесінің маңызды элементтері: 
 

 клиенттердің одан әрі зерттелуді қажет ететін операцияларын және/немесе 
айналысатын қызмет бағытын таңбалау;    
 

 уәкілетті тҧлғалардың/тҧлғаның мҧндай операциялар және/немесе бағыттар туралы 
есептерді дереу саралауы; және  
 

 жҥргізілген саралау қорытындылары бойынша клиенттердің қызметіне одан әрі 
зерттеу жҥргізу туралы тиісті шешімдердің қабылдануы.    
 
 
Клиенттің қызметіне мониторинг:  
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 белгілі бір қызмет тҥрі жҥзеге асырылған уақытта нақ осы уақыт режимінде немесе 
жҥзеге асырылуының алдында;   
 

 клиенттер жҥргізетін операцияларға/қызмет бағытына одан әрі  мониторинг жҥргізілу 
барысында жҥргізілуі мҥмкін. 
 
Мҧндайда екі жағдайда да клиенттер жҥргізетін операциялар/қызмет бағыты одан әрі 
зерттелу ҥшін бӛлініп алынады.  
 
Мониторингтеу процедурасы клиент жҥргізетін операциялардың тҥрлеріне, қызмет бағытына 
жҥргізілетін талдауды және алынған деректердің осы сияқты клиенттер тобының 
операциялар/қызмет бағыттары туралы ақпаратпен салыстырылуын қамтиды.    
 
Мҧнымен қоса, ВТБ Компаниялар тобына белгілі бір уақыт аралығында Компаниямен 
байланыс орнатпайтын клиенттермен ӛзара қарым-қатынас орнату жҥйесі мен 
процедураларын енгізу ҧсынылады. Десек те, орын алған жағдайлар болашақта олардың 
белсену және ықтимал орынсыз пайдаланылу деректерін анықтауға дайын болу ҥшін 
«тоқтатылған» шоттарға да қатысты мерзімдік байланыстың болуын кӛздейді.   
 
Клиенттердің қызметіне мониторинг жҥргізу процедураларын белгілеген уақытта клиентке 
тағайындалған тәуекел деңгейі мен пайдаланылатын Компания ӛнімдері/қызметтері 
контекстінде клиенттермен жҥргізілетін операциялардың жиілігін, кӛлемін, айналымын және 
сипатын ескеру қажет.   
 
Клиенттердің қызметіне жҥргізілетін мониторинг қолмен және/автоматты режимде жҥргізіле 
алады. Қызметкерлердің сезіктенуі, Компания жҧмыскерлерінің клиенттермен бетпе-бет 
қарым-қатынас орнатуы немесе олармен телефон арқылы сӛйлесуі, жинақталған тәжірибеге 
сҥйеніп, мәні жоқ операцияларды анықтау қабілеті сияқты факторларды автоматтандыру 
мҥмкін емес екендігін ескеріп, ВТБ Компаниялар тобы қызметкерлердің ҥнемі сақ болып 
жҥруі аса маңызды екендігін тҥсінеді.  
 
 

ТӘУЕКЕЛГЕ БАҒА БЕРУ 
 
ВТБ Компаниялар тобының заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және 
терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдерді азайту мақсатында тәуекелге 
баға беру кезінде қолданылатын қағидаларды белгілейді.   
 
ВТБ Компаниялар тобы тәуекелге баға беруге негізделген тәсілдемеге сҥйеніп, заңсыз 
жолмен алынған кірісті заңдастыруға  және терроризмді қаржыландыруға жол бермеу ҥшін,  
ортақ мақсаттарға қол жеткізу ҥшін:  
 

 заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылу және терроризмнің қаржыландырылу 
қаупі клиенттің санатына, оның тіркелген орнына, қолданатын ӛнім/қызмет тҥрлеріне және 
олардың ҧсынылу әдістеріне байланысты әртҥрлі екендігін ескереді;  
 

 басшылыққа клиенттерге қатысты әртараптандырылған саясатты клиенттер 
ҧшырайтын тәуекелдер олардың қызметіне сай келетіндей жҥргізуге мҥмкіндік береді;  
 

 жоғары басшылыққа ӛз тәсілдемесін ерекше жағдайларда бақылаудың ішкі 
процедураларына, тәртібіне, қҧралдарына пайдалануға мҥмкіндік береді;  
 

 мҥмкіндігінше, қаражатты аз қажет ететін КЖ/ТҚ ҚІ жҥйесін  қҧруға септігін тигізеді.  
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Тәуекелге баға беруге негізделген тәсілдемені іске асыру барысында заңсыз жолмен 
алынған кірістің жылыстатылуына және терроризмнің қаржыландырылуына тартылу 
тәуекелдерін басқару және жою ҥшін қаражатты анағҧрлым аз қажет ететін және жеткілікті 
шараларды анықтау ҥшін тӛмендегідей амалдар қолданылады:  
 

 заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуына және терроризмнің 
қаржыландырылуына қатысы бар Компанияға тән тәуекелдер анықталып, оларға баға 
беріледі;  
 

 заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуына және терроризмнің 
қаржыландырылуына қатысы бар, анықталған тәуекелдерді басқаруға және оларды азайтуға 
бағытталған бақылау қҧралдары қҧрылып, енгізіледі;  
 

 осы қҧралдарға мониторинг жҥргізіліп, жетілдіріледі. 
 
ВТБ Компаниялар тобы аталған тәуекелдерді анықтап, оларға баға бере отырып, баға 
берудің негізгі бағыттары: 
 

 клиенттік база; 
 

 Компания ҧсынатын ӛнімдер мен қызметтер; 
 

 Компания пайдаланатын ӛнімдер мен қызметтердің ҧсынылу әдістері; 
 

 Компанияның қызметі жҥргізілетін географиялық аймақтар екендігін назарға ала 
отырып, тәртіп пен қағида белгілейді. 
 
Заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуына және терроризмнің қаржыландырылуына 
қатысы бар тәуекелдерді басқару және азайту мақсатында мынадай шаралар қолданылады:  
 

 клиенттерді сәйкестендіру; 
 

 ӚКБ ҧстанымына сәйкес клиенттер туралы қосымша ақпарат жинау; және 
 

 жҥргізілетін операциялар заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуына және 
терроризмнің қаржыландырылуына қатысы бар деген болжам жасауға мҥмкіндік беретін 
немесе қатысы барын растайтын орынды негіздерді анықтау мақсатында операциялар мен 
клиенттер жҥргізетін қызмет бағыттарына мониторинг жҥргізу. 
 
  
ВТБ Компаниялар тобы тҥрлі клиенттердің  қандай да бір ӛнімдерді пайдалануына берген 
бағасының негізінде оған тағайындалған тәуекел деңгейіне байланысты клиент туралы 
ақпараттың тексерілуі мен зерттелуінің қажетті дәрежесін айқындайды. Мҧнымен қоса, 
кәдімгі жҧмыс және тексеру қызметі барысында жиналған клиент туралы барлық 
мәліметтерді ескеру қажет. Қолда бар барлық ақпаратқа берілген баға клиент тәуекелі 
деңгейінің ӛзгеруіне әкелуі мҥмкін.  
 
Тәуекелдерді басқару процедураларының тиімді жҧмыс істейтінін анықтау ҥшін КЖ/ТҚ ҚІ 
мақсатындағы ішкі бақылау тәртібін жҥйелі тҥрде қайта қарастырып тҧру қажет. Бҧл ретте, 
келесі аспектілер ескеріледі: 
 

 клиентке қызмет кӛрсету барысында анықталатын, клиентті сипаттайтын деректерге 
енгізілген ӛзгерістерді тіркеуге мҥмкіндік беретін тиісті процедуралардың болуы;  
 

 заңсыз жолмен алынған кірісті жылыстату/терроризмді қаржыландыру ҥшін қандай да 
бір ӛнімдердің пайдаланылу әдістерін және осы әдістердің тҥрленуін талдау;   
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 қызметкерлердің КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы міндеттері мен іс-қимылдарын тҥсіну 
дәрежесі мен оқыту процедураларының орындылығы;  
 

 комплаенс-процедуралар мониторингі (ішкі аудит немесе сыртқы аудит); 
 

 операциялардың мониторингтелуі мен тәуекелдің бағалануына автоматтандырылған 
және қолмен басқарылатын тәсілдемелер арасында теңгерімнің сақталуы; 
 

 тиісті басқару ақпаратына қол жетімділік; 
 

 сатылас есеп берушілік пен жауапкершілік ахуалы; 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылауға жауап беретін бӛлімшелер және ӛзге 
бӛлімшелер арасындағы ӛзара әрекеттестіктің тиімділігі;  
 

 реттеу, қадағалау, қҧқық қорғау органдарымен ӛзара әрекеттесудің тиімділігі.  
 
Жалпы алғанда, тәуекелді басқару процессі ҥздіксіз және қарқынды болуы тиіс. Осы орайда, 
ВТБ Компаниялар тобы заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуымен және 
терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты туындайтын тәуекелдерді басқару  
процедураларының жҥйелі тҥрде қайта қаралуын қамтамасыз етеді. Заңсыз жолмен алынған 
кірістің жылыстатылуымен және терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты 
тәуекелдерді бағалау жҥйесінің жыл сайын қайта қаралуы ҧсынылатын норма болып 
танылады. Жҥргізілген талдаудың мән-жайы мен бҧдан шығатын ӛзгерістер  КЖ/ТҚ ҚІ 
бойынша Жауапты қызметкердің жыл сайынғы есебінде ескерілуі тиіс.  
 

 
ХАБАР БЕРУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ  
 
Мәліметтері Уәкілетті органға ҧсынылуы тиіс операциялардың екі тҥрі бар:  
 

 ҧлттық заңнамаға сәйкес бақылануға жататын операциялар; және  
 

 оларды жҥргізетін тҧлғаның заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылуына және 
терроризмнің қаржыландырылуына қатысы бар екендігіне кҥмән, сенімділік немесе уәжді 
негіз пайда болған операциялар мен қызмет. 

 
Ҧлттық заңнамадағы айырмашылықтарға байланысты ВТБ Компаниялар тобының 
хабарлардың бағыты бойынша міндеттері әртҥрлі. 
 
Тӛменде атап ӛтілген негізгі міндеттер барлық ВТБ Компаниялар тобының  хабарларды 
ҧсыну процедураларының қҧрамдас бӛлігі болып табылады:  
 

 қызметкерлердің барлығы олар туралы мәліметтерді Уәкілетті органға ҧсыну қажет 
болатын операциялар туралы ақпараттың жиналуына қатысады, 
 

 Компанияның КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкері Уәкілетті органға ҧсынылуға 
жататын операциялар туралы барлық ішкі есептерді қарастырады, 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер Уәкілетті органға ҧлттық заңнамамен 
белгіленген мерзімде немесе егер ҧлттық заңнамамен ӛзгеше қарастырылмаса, одан қысқа 
мерзімнің ішінде есеп жібереді,  
 

 кез келген кҥмәнді ҧсыныстар туралы хабарлар тіпті егер операция жіберілмесе де, 
Уәкілетті органға жіберіледі,  
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 олар туралы хабарлар Уәкілетті органға ҧсынылуы тиіс операцияларға қатысты 
барлық әрекеттер қҧжатталуға жатып, жҥйелі тҥрде қадағаланады,  
 

 мәліметтері Уәкілетті органға ҧсынылуы тиіс операциялардың мән-жайлары мен 
осындай операцияларға қатысты Уәкілетті және басқа да мемлекеттік органдармен арадағы 
кез келген қатынастар қҧжатталады; 
 

 Уәкілетті органға жіберілетін операциялар туралы есептерде ҧлттық заңнамамен 
қарастырылған кӛлемде клиент, операция немесе қызмет туралы мәлімет болуы тиіс. 
 

  

ҚҦПИЯЛЫҚ 
 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау шараларын іске асыру шеңберінде алынған клиенттер 
мен олар жҥргізген операциялар туралы ақпарат қҧпия болып табылады.  
 
ВТБ Компаниялар тобындағы  жҧмыскерлердің клиенттер мен басқа тҧлғаларға 
Компанияларда КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы жҥзеге асыралатын ішкі бақылау процедураларының 
нысаны, жолы мен әдістері туралы ақпарат беруге қҧқығы жоқ. 
  
Компанияның Уәкілетті органға клиент жҥргізген операциялар туралы немесе оның қызметі 
туралы ӛзге тҧлғаларға мәлімет беруге қатаң тыйым салынады.    
 
 

ҚҦЖАТТАР МЕН АҚПАРАТ САҚТАУ  
 
ВТБ Компаниялар тобы: 
 

  клиент туралы мәлімет қамтылған ақпарат пен қҧжаттарды;  
 

 операциялар туралы мәліметтерді; 
 

 міндетті тҥрде бақылануға жататын операциялар туралы және кҥмәнді операциялар 
туралы ішкі және сыртқы есептерді;   
 

 Жауапты қызметкердің КЖ/ТҚ ҚІ бойынша жылдық және ӛзге де есептерін;  
 

 олар бойынша іс-қимыл қолданбау туралы шешім қабылданған болатын операциялар 
туралы ақпаратты; 
 

 оқу шаралары мен олардың тиімділігі туралы ақпаратты, соның ішінде: 

 КЖ/ТҚ ҚІ бойынша нҧсқамалар берілген кҥн, 

 оқу тақырыптары, 

 оқытудан ӛткен қызметкерлер,  

 оқыту аяқталғаннан кейін қызметкерлерді тестілеудің нәтижелері (егер ӛткізілген 
болса) туралы мәліметті; 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ жҥйесіне мониторинг жҥргізу материалдары, соның ішінде: 

 КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкердің жоғары басшылықтың алдындағы 
есептерін, 

 осы есептер бойынша қабылданған шешімдер туралы және осы шешімдерді орындау 
жолында жҥргізілген әрекеттер туралы мәліметтерді сақтауға міндетті. 
 
Клиенттерді сәйкестендіру нәтижесінде алынған деректер мен операциялар туралы 
мәліметтер Компания КЖ/ТҚ ҚІ бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланған дәлел 
ретінде және қҧқық қорғау органдары тергеу жҥргізген уақытта дәлел ретінде пайдалану ҥшін 
сақталады.   
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Клиенттердің сәйкестендіру деректері егер ҧлттық заңнамамен олардың ҧзағырақ уақыт 
сақталу қажеттілігі белгіленбесе, клиентпен арадағы қарым-қатынас тоқтатылғаннан кейін 
кемінде бес жыл аралығында сақталуы тиіс.  
 
Клиентпен арадағы қарым-қатынас тоқтатылған кҥн болып: 
 

 клиент жҥргізген бір жолғы операция жҥргізілген кҥн немесе клиенттің бір-бірімен 
ӛзара байланысты соңғы операциялардың соңғысы жҥргізілген кҥн; 
 

 клиентпен арадағы іскерлік қатынас аяқталған кҥн, соның ішінде клиенттің шоты 
(шоттары) жабылған кҥн саналады.  
 
Олар бойынша есептер Уәкілетті органға жіберілген операциялар туралы деректер егер 
ҧлттық заңнамамен олардың ҧзағырақ уақыт сақталу қажеттілігі белгіленбесе, операциялар 
жҥргізілген кҥннен бастап, кемінде бес жыл аралығында сақталуы тиіс.  
   
КЖ/ТҚ ҚІ бойынша шараларды орындау шеңберіндегі ішкі және сыртқы есептердің барлығы 
егер ҧлттық заңнамамен олардың ҧзағырақ уақыт сақталу қажеттілігі белгіленбесе, есеп 
ҧсынылған кҥннен бастап, кемінде бес жыл аралығында сақталуы тиіс.  
 
Бҧған қоса, ВТБ Компаниялар тобы анықталған операциялар туралы есептердің 
қызметкерлерден алынуы және Уәкілетті органға ҧсынылуы туралы талаптардың 
орындалуына байланысты қолға алынған барлық  әрекеттер туралы ақпаратты тіркеп, 
сақтайды. КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер Уәкілетті органға ықтимал заңсыз жолмен 
алынған кірістің жылыстатылу немесе терроризмнің қаржыландырылу дерегіне қатысты 
мәліметтерді жібермеу туралы шешім қабылдаған жағдайда мҧндай деректер туралы 
ақпарат сақталуға жатады.  
 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ  
 
 
Ж/ТҚ ҚІ мақсатындағы және соның ішінде заңсыз жолмен алынған кірістің жылыстатылу және 
терроризмнің қаржыландырылу деректерін анықтау ҥшін пайдаланылатын анағҧрлым 
маңызды қҧралдардың бірі болып, заңсыз жолмен алынған кірістің заңдастырылуымен және 
терроризмнің қаржыландырылуымен байланысты тәуекелдердің пайда болуына жіті мән 
беріп отыратын қызметкерлердің болуы, сондай-ақ қызметкерлердің клиенттер жҥргізетін 
міндетті тҥрде бақылануға жататын операцияларын, ӛзгеше операциялар мен қызметін 
анықтау саласындағы жоғары деңгейдегі дайындығы табылады.  
 
Осыған байланысты ВТБ Компаниялар тобының белгілі бір қҧрылымдық бӛлімшелерінің 
қызметкерлері тӛмендегілермен танысу мақсатында тиісті дайындық алуы тиіс:  
 

 КЖ/ТҚ ҚІ бойынша қолданыстағы ҧлттық заңнамамен, 
 

 ҧлттық реттеу және қадағалау органдарының нормативтік қҧжаттарымен,  
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы Компанияның ішкі бақылау тәртібі мен процедураларымен, 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібі бҧзылған жағдайда ВТБ Тобына, ВТБ 
Компаниялар тобына, оның қызметкерлері мен клиенттеріне тигізілетін әлеуетті кері 
салдармен, 
 

 КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы, соның ішінде клиенттен жеке басты куәландыратын қажетті 
қҧжаттарды алу, заңсыз жолмен алынған кірістің заңдастырылуымен немесе терроризмнің 
қаржыландырылуымен байланысты болуы мҥмкін деген кҥмән туындаған операцияларды 
айқындау және бҧл операциялар туралы хабарларды жіберу және т.б. міндеттерімен, 
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   Компанияның КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкері кім екендігі туралы және оның 
қызметтік міндеттері туралы ақпаратпен. 
 
Тиісті қызметкерлерді әсіресе, клиенттерді қызмет кӛрсетуге қабылдайтын, оларға қызмет 
кӛрсетіп, есеп айырысу жҥргізетін жҧмыскерлерді жылына кемінде бір ретін оқытып, қажетті 
дағдыларға ҥйрету ҧсынылады. Ҧлттық заңнама талаптарына орай жыл сайын оқытылатын 
қызметкерлер аясы кеңейтілуі мҥмкін.  
  
Қосымша оқыту шаралары КЖ/ТҚ ҚІ бойынша ҧлттық заңнамаға, Компанияның  КЖ/ТҚ ҚІ 
мақсатындағы ішкі бақылау саласындағы тәртібі мен  процедураларына ӛзгерістер енгізілген 
жағдайда жҥргізіледі.  
 
Қызметкерлер орындайтын қызметтеріне қарай оқытылады. Клиенттерді қызмет кӛрсетуге 
қабылдайтын, оларға қызмет кӛрсетіп, есеп айырысу жҥргізетін қызметкерлер қызметтік 
міндеттерін ескеретін тҥрлі бағдарламалар бойынша оқытылады. Оқыту бағдарламаларында 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ӚКБ ҧстанымы мен сәйкестендіру процедураларын қолдану, клиент 
туралы қосымша ақпарат алу және оның қызметіне мониторинг жҥргізу маңыздылығына 
тҥсініктемелер берілуі мҥмкін.  
  
КЖ/ТҚ ҚІ мәселелері бойынша оқыту жҥргізу қажеттілігі сондай-ақ қызметкерлерді басқару 
жҧмысқа ауыстыру кезінде немесе олардың қызметтік міндеттері ӛзгерген уақытта 
туындайды.  
 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ 
 
Осы Саясат ВТБ Тобының Басқарушы комитетінің қарауына шығарылуға жатады.  
ВТБ ТБК осы Саясатты бекіткеннен кейін ВТБ Компаниялар тобы осы Саясаттың ережелерін 
КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы, ҧлттық заңнамаға қайшы келмейтін ішкі бақылау тәртібін әзірлеген 
және жетілдірген кезде пайдаланатын болады.  
 
Осы Саясат қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде қҧралған. Мәтіндер арасында сәйкессіздік 
анықталған жағдайда орыс тіліндегі мәтіннің кҥші басым болады.  
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 1-қосымша 
 
«ВТБ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНЫҢ КЖ/ТҚ ҚІ МАҚСАТЫНДАҒЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҤЙЕСІНІҢ 
АХУАЛЫ ТУРАЛЫ» ЕСЕПТІҢ НЫСАНЫ   

 

 

ВТБ Компаниялар тобының атауы__________________________________________________ 

 

Толтырылған кҥні_____________________________________________________________ 

 

I. НОРМАТИВТІК-ҚҦҚЫҚТЫҚ БАЗА 
 

Ҧлттық заңнамадағы өзгерістер Иә Жоқ 

Есеп беру кезеңі аралығында КЖ/ТҚ ҚІ бойынша жаңа заңнамалық немесе 

ӛзге нормативтік актілер кҥшіне енді ме? 

  

Атап ӛтуіңізді сҧраймыз (нормативтік акт деректемелері мен негізгі ережелердің қысқаша  мазмҧнын 

атап кӛрсетіп)  

 

Ішкі тәртіп пен процедуралардағы өзгерістер   

Есеп беру кезеңі аралығында Компанияңыздағы КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы 

ішкі бақылау тәртібі мен процедураларына қандай да бір ӛзгерістер 

енгізілді ме? 

  

Қысқаша атап ӛтуіңізді сҧраймыз 

 

II. ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
 

Клиенттік база Тәуекел 

деңгейі 

өте 

жоғары 

Тәуекел 
деңгейі 
жоғары 

Тәуекел 
деңгейі 
орташа 

Тәуекел 
деңгейі 
төмен 

Барлы

ғы 

Жеке тҧлғалар, соның ішінде      

кӛпшілік лауазымды тҧлғалар      

Қаржы мекемелері болып 

табылмайтын заңды тҧлғалар  

     

Сенім білдірілген басқарушы, 

қайырымдылық ҧйымдар және т.с.с. 

     

Қаржы мекемелері      

Барлығы      
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Қатысушылары ҧлттық немесе шетелдік «қара» тізімге енгізілген тҧлғалар болған, 

есеп беру кезеңінде анықталған операциялардың саны   

 

Кҥмәнді операциялар мен клиент айналысатын кҥмәнді қызмет туралы 

хабарлардың саны 

 

Олар туралы мәліметтерді Компания уәкілетті органға жіберген кҥмәнді 

операциялардың жалпы саны   

 

Қызметінен кҥмәнді операциялар табылған клиенттердің саны   

Жҥргізген кҥмәнді операцияларын тоқтату және/немесе оларға қызмет кӛрсетуді 

тоқтату шаралары қолданылған клиенттер саны  

 

 
III. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ  
 

Жҥргізілген, соның ішінде электрондық оқыту жҥйелерінің қолданылуымен 

жҥргізілген оқыту шараларының жалпы саны 

 

Оқытылған қызметкерлердің саны   

соның ішінде есеп беру кезеңінде жҧмысқа қабылданған уақытта КЖ/ТҚ ҚІ 

саласында оқытылудан ӛткен жаңа қызметкерлер саны  

 

 
 
IV. КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ақпараттық-техникалық қамсыздандыру  
 

Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы жаңа бағдарламалық-

техникалық қамсыздандыру енгізілді ме? Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ 

ҚІ мақсатында Компанияңыздағы қолданыстағы бағдарламалық-

техникалық қамсыздандырудың  параметрлері мен процедураларына 

қандай да бір өзгерістер енгізілді ме? 

 Иә Жоқ 

Қысқаша атап ӛтуіңізді сҧраймыз  

 
 
V. КЖ/ТҚ ҚІ МАҚСАТЫНДАҒЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҤЙЕСІНІҢ ЖҦМЫСЫН ТЕКСЕРУ  
 

Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау жҥйесінің 
жҧмысына жҥргізілген тексерулер  

Иә Жоқ 

Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатында Компанияңыздың ішкі бақылау 

жҥйесінің жҧмысына қадағалау/реттеу органдары тексерулер жҥргізді ме? 

  

Егер жҥргізсе, тексеру жҥргізген органның атауын атап кӛрсетуіңізді және ол шығарған қорытындыға 

және егер анықталған болса, кемшіліктерді жою мақсатында Компания/ КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты 

қызметкер қолға алған шараларға қысқаша сипаттама беруіңізді сҧраймыз.   

Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатында Компанияңыздың ішкі бақылау 

жҥйесінің жҧмысына Компанияңыздағы ішкі аудит бӛлімшелері тексерулер 

жҥргізді ме?  

  

Егер жҥргізсе, шығарған қорытындыға және егер анықталған болса, кемшіліктерді жою мақсатында 

Компания басшылығы/ КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкер қолға алған шараларға қысқаша 

сипаттама беруіңізді сҧраймыз. 
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Есеп беру кезеңінде КЖ/ТҚ ҚІ мақсатында Компанияңыздың ішкі бақылау 

жҥйесінің жҧмысына сыртқы аудиторлар тексеру жҥргізді ме? 

  

Егер жҥргізсе, тексеру жҥргізген сыртқы аудитордың атауын атап кӛрсетуіңізді және ол шығарған 

қорытындыға және егер анықталған болса, кемшіліктерді жою мақсатында Компания/ КЖ/ТҚ ҚІ 

бойынша Жауапты қызметкер қолға алған шараларға қысқаша сипаттама беруіңізді сҧраймыз. 
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2-қосымша 

Сауалнама/Вопросник / Questionnaire 
 (банктер толтырады/заполняется банками/ to be filled by banks)  

 

 
I. Банк саласы/Профиль банка /Bank’s Profile  

1.1. Толық атауы/Полное наименование /Full 

registered legal name  
    

1.2. Қысқартылған атауы/Краткое наименование/ 
Short name 

    

1.3. Ҧйымдастыру-қҧқықтық 
нысаны/Организационно-правовая форма/ 

Legal form 
    

1.4. Мемлекеттік тіркеу нӛмірі/Государственный 

регистрационный номер / Registration number  
    

1.5. Тіркелген кҥні/Дата регистрации /Date of registration      

1.6. Негізгі мемлекеттік тіркеу нӛмірі (НМТН)/Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН)/ Main 
state registration number (MSRN)*  

РФ тіркелген ұйымдар үшін/Для организаций, 
зарегистрированных в РФ/ 
*For legal entities incorporated in the RF 

 

    

1.7. НИТН тағайындалған кҥн/Дата присвоения ОГРН / Date 
of MSRN assignment  

    

1.8. Мемлекеттік тіркеу органы/Орган 
государственной регистрации/ 

Registration body   
    

1.9. Тіркелген орны/Место регистрации / Place of 

registration 
    

1.10. ССН/ИНН (КИО) / Tax identification number       

1.11. Орналасқан жерінің мекенжайы 
(тіркелген орны)/Адрес места 
нахождения (места регистрации)/ 

Registered address  

    

    

1.12. Іс жҥзінде орналасқан мекенжайы/Адрес 
фактического места нахождения / Business 
address   

    

    

1.13. Пошталық мекенжайы/Почтовый адрес / 

Correspondence address  
    

    

1.14. Телефон, факс нӛмірлері, электрондық 
пошта мекенжайы/Номера телефонов, 
факсов, адрес электронной почты / 

Telephone and fax numbers, e-mail  
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1.15. Банк операцияларын жҥргізуге қҧқық 
беретін лицензияның тҥрі/Вид 
лицензии на осуществление 

банковских операций / Type of 
banking license 

    

1.16 Лицензияның нӛмірі/Номер 
лицензии / License number 

    

1.17. Лицензия берілген кҥн/Дата выдачи 
лицензии / Date of issue of the 

license 
    

1.18. СВИФТ, Телекс/ СВИФТ, Телекс / 
SWIFT,TELEX 

    

1.19. БСК/БИК / Banking identification code     

1.20. Тіркелген және тӛленген жарғылық капитал немесе 
жарғылық қор мӛлшері/Величина зарегистрированного и 

оплаченного уставного (складочного) капитала или 
уставного фонда, имущества / Registered and paid-in 
capital 

    

1.21. Федералды мемлекеттік статистикалық бақылау 

нысандарының кодтары/Коды форм федерального 
государственного статистического наблюдения (ОКПО, 
ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ)/ Codes of state statistics 

monitoring (if any) 

    

 
 

1.22. Ҧйымыңыздағы басқару органдары туралы мәліметтерді атап кӛрсетіп, ҧйымыңыз орналасқан жерде 
(мемлекеттік тіркелген жерде) орналасқан органды (органдарды)  кӛрсетіңіз /Укажите, пожалуйста, 
сведения об органах управления Вашей организации и отметьте  орган (органы), присутствующие по месту 

нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации / Please, provide information about your 
management bodies and mark  those of them, which are present at your place of registration: 
 

1.22.1. Басқару органы/Орган управления / 
Management body   

Аты-жӛні/Фамилия, имя, отчество 
(если имеется) / Surname, first 

name(s) 

Туған 
кҥні/Дата 

рождения/ 

date of 
birth 

1.22.2. Жалпы жиналыс/Общее собрание / General 

meeting 

  

1.22.3. Директорлар кеңесі (Бақылау кеңесі)/Совет 
директоров (Наблюдательный Совет)/ 
Supervisory Council 

 
 

 

1.22.4 Басшы/Руководитель / Chief executive officer 
(or equivalent) 

   

 

 

1.22.5. Басқарма (дирекция)/Правление (дирекция) 
/ Board of directors 

   

 

 

1.22.6. Ҧйымыңыздың атынан сенімхатсыз 
әрекеттенуге қҧқығы бар ӛзге тҧлғалар/Иные 

лица, имеющие право действовать от имени 
Вашей организации без доверенности / 
Other persons authorized to act on behalf of 

your company 

   

 

 
 

 

1.23. Шарт бойынша қарым-қатынас орнатуға уәкілетті несие беру ҧйымының ӛкілі туралы мәліметтерді атап 

кӛрсетуіңізді сҧраймыз/Укажите, пожалуйста, сведения о представителе кредитной организации, 

уполномоченном устанавливать договорные отношения / Please, provide information about your representative, 

who is authorised to enter into the agreement on behalf of your bank: 
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1.23.1. Аты-жөні/Фамилия, имя, отчество (если 
имеется) / Surname, name(s): 

    

 

1.23.2. Туған кҥні мен жері/ Дата и место рождения / Date 

and place of birth: 
    

1.23.3. Азаматтығы (бодандық)/ Гражданство (подданство) / 
Nationality (citizenship): 

    

1.23.4. Тҧратын (тіркелген) мекенжайы/Адрес места 
жительства (регистрации) / Residence address: 

    

 

1.23.5. Келген жерінің мекенжайы/Адрес места пребывания / 

Contact address: 
    

 

1.23.6. Жеке басты куәландыратын қҧжат туралы 

мәліметтер (атауы, сериясы мен нӛмірі, берген орган 
(бӛлімше кодының кӛрсетілуімен (егер бар болса), 
берілген кҥні, қолданылу мерзімі)/ Сведения о 

документе, удостоверяющем личность 
(наименование, серия и номер, кем выдан (с 
указанием кода подразделения (если имеется)), дата 

выдачи, срок действия) / Identity Paper (Passport or 
other document (specify), serial number, validity): 

    

 

1.23.7. Жҧмыс орны мен атқаратын лауазымы/Место 
работы и занимаемая должность / Position: 

    

 

1.23.8. ЖСН (бар болса)/ИНН (при наличии) / Tax 
identification number (if any): 

    

 

1.23.9. Телефоны, факсы, электрондық пошта мекенжайы/ 

Телефон, факс, адрес электронной почты / 
Telephone and fax numbers, e-mail address: 

    

1.23.10 Кӛші-қон картасы (картаның нӛмірі, келу мерзімінің 
басталатын және аяқталатын кҥні)/ Миграционная 

карта (номер карты, дата начала и дата окончания 
пребывания) / Migration card (number of the card, date 
of arrival and date of departure) 

(РФ аумағындағы азаматтығы жоқ шетел азаматтары 
ҥшін/ (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории РФ) / for 

foreign citizens and stateless persons staying in Russia) 

    

1.23.11. РФ келуге (тҧруға) қҧқықты растайтын қҧжат 

(қҧжаттың сериясы (егер бар болса) мен нӛмірі, келу 
(тҧру) қҧқығы кҥшінде болатын мерзімнің басталатын 
кҥні мен аяқталатын кҥні) /Документ, 

подтверждающий право на пребывание 
(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер 

документа, дата начала и дата окончания срока 
действия права пребывания (проживания)) / Visa, 
residence permit or other document permitting to stay 

(reside) in the Russian Federation (serial (if any) and 
number of the document, the date of commencement 
and the date of expiry of permission to stay in Russia) 

(РФ аумағындағы азаматтығы жоқ шетел азаматтары 
ҥшін!/ (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории РФ) / for 

foreign citizens and stateless persons)  

    

1.24. Ҧйымыңыздың шотындағы (салымдағы) ақшалай қаражатты жҧмсауға қҧқығы бар тҧлғалар туралы 
мәліметтерді атап кӛрсетуіңізді сҧраймыз/Укажите, пожалуйста, сведения о лицах, имеющих право 
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распоряжаться денежными средствами на счѐте (во вкладе) Вашей организации/ Please, provide information 

about the persons, who are authorized to dispose of funds on your accounts: 
 

1.24.1. Аты-жӛні/Фамилия, имя, отчество (если имеется)/ 

Surname, name(s): 
    

 

 

1.24.2. Туған кҥні мен жері/Дата и место рождения/ Date 

and place of birth: 
    

 

1.24.3. Азаматтығы (бодандық)/Гражданство (подданство) 

/ Nationality (citizenship): 
    

1.24.4. Тҧратын (тіркелген) мекенжайы/Адрес места 

жительства (регистрации)/ Residence address: 
    

1.24.5. Келген жерінің мекенжайы/ Адрес места 
пребывания /Contact address: 

    

 

1.24.6.  Жеке басты куәландыратын қҧжат туралы 
мәліметтер (атауы, сериясы мен нӛмірі, берген 

орган (бӛлімше кодының кӛрсетілуімен (егер бар 
болса), берілген кҥні, қолданылу мерзімі)/ 
Сведения о документе, удостоверяющем личность 

(наименование, серия и номер, кем выдан (с 
указанием кода подразделения (если имеется)), 
дата выдачи, срок действия) / Identity Paper 

(Passport or other document (specify), serial number, 
validity): 

    

 

1.24.7. Жҧмыс орны мен атқаратын лауазымы/ Место 
работы и занимаемая должность/ Position: 

    

 
 

1.24.8. ЖСН (бар болса)/ИНН (при наличии)/ Tax 
identification number (if any): 

    

 

1.24.9. Телефоны, факсы, электрондық пошта мекенжайы/ 
Телефон, факс, адрес электронной почты/ 

Telephone and fax numbers, e-mail address: 

    

 

1.24.10. Кӛші-қон карточкасы (картаның нӛмірі, келу 

мерзімінің басталатын және аяқталатын кҥні/ 
Migration card (number of the card, date of arrival and 

date of departure) 
(для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ/for foreign citizens 

and stateless persons staying in Russia) 

    

1.24.11. РФ келуге (тҧруға) қҧқықты растайтын қҧжат 

(қҧжаттың сериясы (егер бар болса) мен нӛмірі, 
келу (тҧру) қҧқығы кҥшінде болатын мерзімнің 
басталатын кҥні мен аяқталатын кҥні)/ 

Документ, подтверждающий право на пребывание 
(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер 
документа, дата начала и дата окончания срока 

действия права пребывания (проживания))/Visa, 
residence permit or other document permitting to stay 
(reside) in the Russian Federation (serial (if any) and 

number of the document, the date of commencement 
and the date of expiry of permission to stay in Russia)  
(РФ аумағындағы азаматтығы жоқ шетел азаматтары 
ҥшін!/ (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории РФ) / for 
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foreign citizens and stateless persons 

 

1.25. Акциялардың 10% және одан артық мӛлшерін иеленетін акционерлер (қатысушылар) мен 

бенефициарлы иеленушілер туралы мәліметтерді атап кӛрсетуіңізді сҧраймыз/Укажите, пожалуйста, 
сведения об акционерах (участниках) и бенефициарных владельцах, владеющих акциями (долями участия) в 
размере 10% и более/ Please, provide information about shareholders and beneficial owners holding 10% or more. 

 Акционердің 
(қатысушының)  

атауы мен оның 
капиталдағы ҥлесі 
(%)/Наименовани

е акционера 
(участника) и его 
доля в капитале 

(%)/Name of 
shareholder and 
percentage of 

shareholding (%) 

ИНН (КИО) и 
адрес места 

нахождения/ Tax 
identification 
number and place 

of incorporation 
(residence), full 
address  

Негізгі қызмет 
тҥрі/Основной 

вид 
деятельности/ 
Main type of 

activity 

Бенефициарлы 
иеленушінің аты-

жӛні, туған кҥні мен 
жері, қатысу ҥлесі 
(%)/ ФИО, дата и 

место рождения 
бенефициарного 
владельца, доля 

участия (%)/Name, 
date and place of 
birth of beneficial 

owner, % of 
shareholding  

Бенефициарлы 
иеленушінің 

тҧратын 
мекенжайы мен 
айналысатын 

қызметі/Адрес 
места 
жительства и 

род занятий 
бенефициарног
о владельца/ 

Residence 
address and 
main type of 

activity of 
shareholding 

1.25.1.           

1.25.2.           

1.25.3.           

1.25.4.           

1.25.5.           

1.25.6.           

 

1.26. Негізгі корреспонденттеріңіз бен контрагенттеріңізді атап кӛрсетуіңізді сҧраймыз/ Укажите, пожалуйста, 

Ваших основных корреспондентов и контрагентов./ Which institutions your major correspondents and 
counterparts? 

 Атауы/Наименование/ Name of company Орналасқан жері (ел, қала)/Место 

нахождения (страна, город)/ Place of 
incorporation (country, city) 

1.26.1             

1.26.2             

1.26.3.             

1.26.4.             

1.26.5.             

 

1.27. Сіздің банк ӛз қызметтерін кӛрсеткен уақытта электрондық және/немесе Интернет технологияларын 
пайдалана ма/Использует ли Ваш банк электронные и/или Интернет - технологии при предоставлении своих 

услуг?/ Do your services include e-banking and/or Internet-banking? 

     Иә/Да/ Yes     Жоқ/Нет/ No 

1.28. Сіздің банктің тіркелген мемлекетте тҧрақты мекенжайы мен басқару органдары бар ма/Имеет ли Ваш банк 
постоянный адрес и органы управления в государстве регистрации /  Do you  have a physical presence by way of 

real address and management bodies in the country of registration? 

     Иә/Да/ Yes      Жоқ/Нет/ No 
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1.29. Сіздің несие беру ҧйымыңыз еншілес қоғам ба, әлде тәуелді қоғам ба?/Является ли Ваша кредитная 
организация дочерним или зависимым обществом?/ Is your bank a branch or a subsidiary of another institution? 

     Иә/Да /Yes       Жоқ/Нет/ No 

1.29.1. Сіздің ҧйым несие беру ҧйымының филиалы ма?/ Is your institution a branch of a bank? 

     Иә/Да /Yes       Жоқ/Нет/ No 

1.29.2. Егер иә болса, бас ҧйымның атауы мен орналасқан жерінің мекенжайын атап кӛрсетіңіз/Если да, 
назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес еѐ места нахождения (регистрации)./ If yes, 

please, give the name and address of the head (parent) company. 

      

 

 

1.30. Несие беру ҧйымыңыздың филиалдары мен ӛкілдіктері, еншілес және тәуелді қоғамдары бар ма?/ 

Имеет ли Ваша кредитная организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/  
Does your bank have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices? 

     Иә/Да/ Yes      Жоқ/Нет/ No 

Егер иә десеңіз, атап көрсетіңіз /Если да, укажите их/ If yes, specify them:  

 Атауы мен негізгі 
қызмет 
тҥрі/Наименование 

и основной вид 
деятельности/ Name 
of the company and 

its main type of 
activities 

Орналасқан (тіркелген) 
жері (толық 
мекенжайы)/Место 

нахождения 
(регистрации) (полный 
адрес)/ Place of 

incorporation (full address) 

Басшының аты-
жөні/ФИО 
руководителя/ 

Surname, name(s) of 
CEO 

Қызмет көрсететін 
банктер/Обслужив
ающие банки/ 

Banks, where 
accounts are 
opened 

1.30.1.       
 

      
 

       
 

1.30.2.                    

1.30.3.                    

1.30.4.                    

1.30.5.                    

 

1.31. Ҧйымыңыздың тарихына (жалпы), іскерлік беделіне және нарық секторына сипаттама беріңіз/ Опишите 

(в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка/ Please, describe (in general) your 

bank’s history, business reputation and market share: 

      

 
 

 

II. Заңсыз жолмен алынған кірістердің  заңдастырылуына және терроризмнің қаржыландырылуына 

қарсы іс-қимыл/Противодействие легализации доходов, полученных преступным путѐм, и 

финансированию терроризма./AML/CTF Controls. 

 

2.1. Сіздің еліңіздегі банктер заңсыз жолмен алынған кірістердің  заңдастырылуына (жылыстатылуына) және 

терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы орындайтын субъект болып табыла 

ма?/ Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма?/ Are 

banks in your home country subject to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 
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2.1.1. Егер иә десеңіз, сіздің елде қабылданған КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы заңнамалық және басқа да актілерді 

кӛрсетуіңізді сҧраймыз/ Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в 

области ПОД/ФТ, принятые в Вашей стране/ If yes, please, outline laws, rules and standards tailored in your 

country to prevent money laundering and terrorism financing:  

       

      

      

 

2.2. Сіздің банк КЖ/ТҚ ҚІ саласындағы талаптарды орындайтындығын қандай  да бір мемлекеттік 

қадағалау/реттеу органы қадағалай ма?/ Осуществляет ли какой-либо государственный 

надзорный/регулирующий орган надзор за применением Вашим банком требований в области КЖ/ТҚ ҚІ/ Is 

your bank subject to supervision for its anti-money laundering and terrorist financing practices by a State 

Supervisory/Regulatory Authority?:  

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.2.1. Егер иә десеңіз, қадағалау/реттеу органының толық атауы мен мекенжайын атап кӛрсетуіңізді 
сҧраймыз/Если да, пожалуйста, укажите полное наименование и адрес Вашего надзорного/регулирующего 
органа/If yes, please state full name and address of your Supervisory/Regulatory Authority: 

      

 

2.3 . Заңсыз жолмен алынған кірістердің  заңдастырылуына (жылыстатылуына) және терроризмнің 

қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл қолдану мақсатында сіздің банкте ҧлттық заңнама мен басқа да 

нормативтік актілердің талаптарына сәйкес ішкі бақылау тәртібі мен оның орындалу бағдарламалары 

әзірленген бе?/Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма и 

программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных 

нормативных актов? / Has your Bank established internal policies, procedures and controls to ensure compliance 

with the obligations under the existing national legislation and regulations on prevention of money laundering and 

terrorism finance? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

Егер иә десеңіз, атап кӛрсетіңіз/Если да, укажите их, пожалуйста/ If yes, please, outline them:  

 Нормативтік акттің атауы/ 

Наименование нормативного акта 
/ Title of internal AML/CTF act 

 
 

Қадағалау органымен 

соңғы келісілген кҥн 
(егер ҧлттық 

заңнамамен 
қарастырылса)/Дата 
последнего 

согласования с 
надзорным органом 
(если предусмотрено 

национальным 
законодательством)/ 
Date of last approval by 

supervisory authority (if 
provided by national 
legislation)  

Қадағалау органының 

атауы/Наименование надзорного 
органа/ Supervisory authority 

2.3.1.    

2.3.2.     

 

2.4. Сіздің банкте келесі процедуралар әзірленген бе/ Разработаны ли в Вашем банке следующие 

процедуры? / Has your Bank established the following procedures? 
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2.4.1. Клиенттерді сәйкестендіру, пайда кӛрушілерді белгілеу 

және сәйкестендіру, Банк клиенттері мен контрагенттерін 
зерттеу/Идентификации клиентов, установления и 
идентификации выгодоприобретателей, изучения 

клиентов и контрагентов Банка/ “Know Your Customer” 
procedures including customer and beneficiaries identification 
procedures. 

 

     иә/да/ yes               

 

 

      

жоқ/нет/ no 

 Сіздің банкің процедураларын қамтиды ма/ Включают ли процедуры Вашего банка/ Do your 

procedures include: 

2.4.2.  Аударымдарды жҥргізген уақытта бҧйрық беруші 
туралы толық мәлімет ҧсыну (шот нӛмірі, аты-
жӛні/атауы, толық мекенжайы)/Предоставление 

полных сведений о приказодателе (номер счета, 
имя/наименование, полный адрес) при выполнении 
переводов/ Providing full details of the ordering customer 

(account number, name, full address) when fulfilling 
payment orders. 

 

    иә/да/ yes                  

 

 

    жоқ/нет/no 

  

2.4.3.  Қолма-қол қаражатпен операциялар жҥргізген 
уақытта тӛлқҧжаты/жеке басын куәландыратын басқа 

қҧжаты негізінде Банкте шоты жоқ тҧлғаны 
сәйкестендіру, сондай-ақ осы қҧжаттың кӛшірмесін 
банкте сақтау/Идентификацию лица, не имеющего 

счѐта в банке, при совершении им операции с 
наличными денежными средствами на основе его 
паспорта/другого документа, удостоверяющего 

личность, а также хранение копии этого документа в 
банке/ Identifying “walk-ins” (persons that do not have 
accounts with the bank) by passport / ID card when 

accepting cash payments and retaining a copy of this 
document in the bank. 

 

     иә, барлық 

жағдайларда/да, во 

всех случаях/ yes, in 

all cases 

     иә, егер сома 

асса/ yes, if amount 

exceeds          

______________         

     

жоқ/нет/ no 

2.4.4. Банк клиенттері туралы ақпаратты және олар жҥргізетін 

операцияларды тексеру/Проверки информации о 
клиентах Банка и совершаемых ими операциях/ Checking 
information about the customers and their transactions 

    иә/ yes        
    жоқ/нет/ 

no 

2.4.5. КЖ/ТҚ ҚІ туралы заңнамамен қарастырылған 

операцияларды анықтау/ Выявления операций, 
предусмотренных законодательством о 

ПОД/ФТ/Revealing transactions subject to AML/CTF 

legislation 

 

    иә/ yes 

 

    жоқ/нет/ 

no 

 

2.4.6. КЖ/ТҚ ҚІ туралы ҧлттық заңнамамен қарастырылған 

мәліметтердің қҧжат жҥзінде тіркелуі мен уәкілетті 
органға ҧсынылуы /Документального фиксирования и 

представления сведений, предусмотренных 
национальным законодательством о КЖ/ТҚ ҚІ, в 
уполномоченный орган/ Documenting the revealed 

information and reporting transactions according to national 
AML/CTF legislation to the authorized body 

    иә/ yes    

    

    жоқ/нет/ 

no 

 

2.4.7. Қҧжаттар мен ақпарат сақтау/Хранения документов и 
информации/ Records keeping 
 

    иә/ yes      жоқ/ no 

2.4.8. Ақпараттың қҧпиялығын қамтамасыз ету/Обеспечения 

конфиденциальности информации/ Confidentiality 
procedures 

    иә/ yes           жоқ/ no 
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2.4.9. КЖ/ТҚ ҚІ мәселелері бойынша қызметкерлерді 

оқыту/Обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ/Training 

of personnel in AML/CTF 

    иә/ yes            жоқ/ no 

 

2.5. Сіздің банкте клиенттердің сауалнамалары әзірленген бе?/Разработаны ли в Вашем банке анкеты 

клиентов?/ Has your Bank developed standard forms to document information about customers?  

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.6. Сіздің банкте клиенттердің заңсыз жолмен алынған кірістерді  заңдастыру (жылыстату) және терроризмді 

қаржыландыру тәуекеліне баға беріледі ме?/Оценивается ли в Вашем Банке риск осуществления клиентами 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путѐм, и финансирования терроризма? / Do you 

have a risk focused assessment of your customers? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.7. Сіздің банк, оның пікірінше, сол жерде немесе ол арқылы жҥргізілетін заңсыз операциялардың жоғары 

тәуекелімен  байланысты белгілі бір санаттағы клиенттер мен операциялар тобы ҥшін тиісті сақтық 

шараларын белгілей ме?/Определяет ли Ваш Банк необходимые повышенные меры должной 

осмотрительности (due diligence) для соответствующих категорий клиентов и групп операций, которые, по 

мнению Вашего Банка, связаны с повышенным риском проведения незаконных операций в Вашем Банке или 

через Ваш Банк? / Do you determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those 

categories of customers and transactions that the Bank has reason to believe that they pose a heightened risk of 

illicit activities at or through your Bank? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.8. Сіздің банкте шетелдік кӛпшілік лауазымды тҧлғалармен арадағы қарым-қатынастарды реттейтін 

процедуралар белгіленген бе?/Установлены ли у Вашего банка процедуры, регламентирующие отношения с 

иностранными публичными должностными лицами? / Does your Bank have policies covering relationships with 

Politically Exposed Persons? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.9. Сіздің банктің филиалдары мен еншілес қоғамдарында (егер бар болса) банктің бас ҧйымы әзірлеген 

КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібі мен бағдарламалары қолданылады ма?/ Применяются ли в 

филиалах и дочерних обществах Вашего Банка (при их наличии) правила и программы внутреннего контроля 

в целях ПОД/ФТ, разработанные головной организацией Банка? / Are your AML/CTF policies and practices 

applied to all branches and subsidiaries (if any) of your bank both in the home country and in locations outside of the 

home country? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.10. Сіздің банктің КЖ/ТҚ ҚІ бойынша Жауапты қызметкері КЖ/ТҚ ҚІ жҥйесінің Сіздің банктің филиалдарында 

(егер бар болса) ҧйымдастырылуы мен жҧмыс істеуіне бақылау жҥргізе ме?/Осуществляет ли Ответственный 

сотрудник по ПОД/ФТ Вашего Банка контроль за организацией и функционированием системы КЖ/ТҚ ҚІ в 

филиалах Вашего банка (при их наличии)? / Is it AMLO duty to supervise the functioning of AML/CTF controls in 

all your branches (if any)? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.11. Сіздің банк белгісіз иеленушілердің атына шоттар аша ма?/Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных 

владельцев?/ Does your Bank open anonymous accounts to individuals and/or corporate customers?  
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      Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.12. Сіздің банкте тіркелген елдерінде банк операцияларын жҥргізуге берілген лицензиялары бар  

корреспондент банктермен ғана операциялардың жҥргізілуін қамтамасыз ететін процедуралар әзірленген 

бе?/   Разработаны ли в Вашем Банке процедуры, должным образом  обеспечивающие проведение операций 

только с теми банками-корреспондентами, которые обладают лицензиями на проведение банковских 

операций, выданными в странах их регистрации? / Do you have policies to reasonably ensure that it only 

operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of incorporation? 

      Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.13. Сіздің банк қаржы операцияларын жҥргізген уақытта ақпараттың ашылуы мен ҧсынылуын кӛздемейтін 

жеңілдігі бар салық режимін және (немесе) ҧсынатын мемлекеттер мен аумақтарда (офшорлық аймақтар) 

тіркелген банктермен корреспонденттік қарым-қатынаста бола ма?/ Does your Bank have correspondent 

relationships with financial institutions residing in off-shore zones (off-shore zone meaning a country or a territory 

with preferential tax regime and/or legislation, which does not envisage disclosure of information on financial 

transactions? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

Егер иә десеңіз, осы корреспондент банктерді атап кӛрсетіңіз/ Если да, то укажите эти банки-корреспонденты/ 

If yes, please, name these correspondents: 

2.13.1.        

2.13.2.       

2.13.3.       

 

12.14. Сіздің Банктің корреспонденттері немесе контрагенттері арасында тіркелген мемлекеттерінде тҧрақты 

жҧмыс істейтін басқару органдары жоқ бейрезидент банктер бар ма?/Имеются ли в числе корреспондентов 

или контрагентов Вашего Банка банки-нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых 

они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?/ Does your Bank have “shell banks” as 

correspondents or counterparts? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.15.  Сіздің банк шоттарын тіркелген мемлекеттерде тҧрақты жҧмыс істейтін басқару органдары жоқ банктер 

пайдаланады деген ақпарат бар банктермен корреспонденттік қарым-қатынас орнатып тҧра ма?/Имеет ли 

Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их 

счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, 

постоянно действующих органов управления?/ Does your Bank have correspondent relations with banks that 

open accounts to “shell banks”? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.16. Сіздің банк КЖ/ТҚ ҚІ мақсатында ішкі бақылау тәртібі туралы және оларды Сіздің банктің клиенттері 

болып табылатын қаржы мекемелерінің қолдану тәжірибесі туралы ақпарат жинап, талдай ма?/Осуществляет 

ли Ваш банк сбор и анализ информации о правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и практике их 

применения финансовыми учреждениями, являющимися клиентами Вашего банка? / Does your Bank collect 

information and assess the AML/CFT policies or practices of its own customers which are financial institutions?  

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.17. Сіздің банкте КЖ/ТҚ ҚІ мақсатындағы ішкі бақылау процедураларына немесе заңнамаға енгізілген 
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ӛзгерістер туралы ақпаратты тиісті жҧмыскерлердің назарына жеткізу процедуралары бар ма?/Существуют 

ли в Вашем Банке процедуры доведения до сведения соответствующих работников информации об 

изменениях в законодательстве или процедурах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? / Do you have 

policies to communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant 

employees? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.18. Сіздің банк қызметкерлерді оқыту ҥшін тараптас ҧйымдарды жҧмылдыра ма?/Привлекает ли Ваш Банк 

сторонние организации для обучения персонала? / Does your Bank employ agents to carry out training 

functions? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

2.18.1. Егер иә болса, Сіздің банк мҧндай тараптас ҧйымдарды олар туралы мәліметтер мемлекеттік 

органдарға ҧсынылуы тиіс операциялар туралы хабарларды анықтау және жіберу нысанына оқыта ма, 

сондай-ақ Сіздің банктің ӛнімдері мен қызметтерін пайдалану арқылы, ішкі бақылау тәртібін зерттеп, КЖ/ТҚ ҚІ 

мақсатында заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатудың ҥлгі схемаларымен танысу жҥргізе ме?/ Если 

да, то проводит ли Ваш Банк обучение данных сторонних организаций на предмет выявления и направления 

сообщений об операциях, сведения о которых должны представляться в государственные органы, а также 

ознакомления с типовыми схемами отмывания преступных доходов с использованием продуктов и услуг 

Вашего Банка, изучения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? / If yes, do you provide AML training to 

relevant agents that includes identification and reporting of transactions that must be reported to government 

authorities, examples of different forms of money laundering involving your Bank’s products and services and 

internal policies to prevent money laundering? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.19. Мемлекеттік қадағалау/реттеу органдары жҥргізетін тексерулерге қосымша Сіздің банктің ішкі бақылау 

бӛлімшесі немесе сыртқы аудитор КЖ/ТҚ ҚІ мақсатында ішкі бақылау тәртібі мен бағдарламаларының 

тиімділігіне жҥйелі тҥрде баға беріп тҧра ма?/ В дополнение к проверкам, проводимым государственными 

надзорными/регулирующими органами, проводится ли в Вашем Банке на регулярной основе оценка 

эффективности правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделением внутреннего 

контроля или внешним аудитором? / In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does 

your Bank have an internal audit function or other independent third party that assesses the effectiveness of AML 

policies and practices on a regular basis? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

2.20.  Сіздің банкке қадағалау органдары заңсыз жолмен алынған кірістердің заңдастырылуына 

(жылыстатылуына) және терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың  

орындалмауына байланысты соңғы бес жылда ықпал ету шараларын қолданды ма? /Применялись ли к 

Вашему Банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию 

терроризма за последние пять лет?/ Has your bank been the subject of any investigation, indictment, conviction or 

civil enforcement action related to money laundering and terrorists financing in the past five years?   

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

Егер иә десеңіз, толығырақ мәлімет беруіңізді сҧраймыз/ Если да, то, пожалуйста, раскройте информацию 

подробно/ If yes, please, provide more detailed information. 

2.20.1.  

2.20.2.  

2.20.3  
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2.21. Сіздің банкте заңсыз жолмен алынған кірістердің заңдастырылуына (жылыстатылуына) және 

терроризмнің қаржыландырылуына қарсы іс-қимыл қолдану мақсатында ішкі бақылау тәртібінің сақталуына 

мен оның іске асырылу бағдарламаларының орындалуына жауапты қызметкер тағайындалған ба?/ Назначен 

ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию 

терроризма и программ его осуществления?/ Does your Bank have Money Laundering Reporting Officer or 

another senior official designated to monitor suspicious client activities and to ensure compliance of your Bank with 

legislation and regulatory requirements relating to prevention of money laundering? 

     Иә/Да/ yes       Жоқ/Нет/ no 

 

Егер иә десеңіз, аты-жӛнін, лауазымын, телефонының байланыс нӛмірі мен факс нӛмірін, электрондық пошта 

мекенжайын кӛрсетуіңізді сҧраймыз/  Если да, укажите, пожалуйста его(еѐ) фамилию, имя отчество (если 

имеется), должность, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты / If yes, please, 

provide his (her) full name, position, telephone and fax number & e-mail: 

2.21.1. Аты-жӛні/ФИО/ Full name:       

2.21.2. Лауазымы/Должность /Position:        

2.21.3. Телефон/Телефон /Telephone:       

2.21.4. Факс/Факс/ Fax:       

2.21.5. Электрондық пошта мекенжайы/Адрес 
электронной почты /E-mail: 

      

 
  
Банктің атынан қол қоюға уәкілетті тҧлға/Уполномочен подписать от имени банка/ On behalf of the bank 

 

        

(лауазымы/должность/ position)                                       (қолы/подпись/ signature)                  (Аты-жӛні/ФИО/   

                                                                                                                                            surname, first  name(s)) 
 
                                                                             Мӛр/Печать/ Seal 

Кҥні/
Дата/ 

Date 

                

 
 

 

 
 


