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1. «Нұрбанк» АҚ-ның Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар туралы осы саясаты (бұдан былай – Саясат) Қазақстан 

Республикасының 2009 жылдың 28 тамызындағы № 191-IV ҚРЗ 

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), 

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

және Ақшаны жылыстатуға қарсы күресте қаржылық шараларды 

әзірлейтін топтың ұсыныстарын лайықты орындауды қамтамасыз ету 

мақсатында әзірленді.  

2.   Осы Саясат қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдарға 

бағытталған шараларды жүзеге асыруда «Нұрбанк» АҚ қызметінің негізгі 

мақсаттары мен міндеттерін құрайды.  

3.  Қаржылық шығындардың тәуекелдерін азайтуға, «Нұрбанк» АҚ 

мәртебесіне нұқсан келуінің алдын алуға және оның акционерлерінің, 

серіктестерінің, клиенттері мен жұмыскерлерінің мүдделерін қорғауға 

қатысты шараларды жүзеге асыру мақсатында «Нұрбанк» АҚ-ның 

құрылымдық бөлімшелерінің барлық жұмыскерлері мен лауазымдық 

тұлғалары Саясатты міндетті түрде қолдануы және орындауы тиіс.      

4.  Осы Саясатта төмендегідей ұғымдар мен терминдер 

қолданылады:  

1) Банк – «Нұрбанк» АҚ; 

2)   банк – перде – банк ретінде тіркелген және (немесе) банктік 

қызмет атқаруға лицензия алған мемлекетте (аумағында) физикалық түрде 

болмайтын банк - резидент емес, бұл анықтамаға тіркелген мемлекетте 

(аумағында) шоғырландырылған бақылауға алынуы тиіс банктік 

холдингінің тікелей немесе жанама түрде иелігіндегі банктер енгізілмейді;   

3)   бенефициарлы меншік иесі – жарғылық капиталдағы үлесінің 

және Клиент - заңды тұлғаның орналастырылған  акцияларының 

(басымдықты және Банк сатып алған акцияларды қоспағанда) 25% 

(жиырма бес пайыздан) астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке 

тұлға, сонымен қатар Клиентті басқа жолмен бақылайтын жеке тұлға 

немесе Клиент соның мүддесі үшін ақша және (немесе) басқа мүлік 

операциясын жүргізетін жеке тұлға;  

4) ІНҚ – ішкі нормативтік құжат; 

5)   Ақшаны жылыстатуға қарсы күресте қаржылық шараларды 

әзірлейтін топ – Ақша жылыстатуға қарсы күресте қаржылық шараларды 

әзірлейтін топ – қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл әлемдік стандарттарды 

жасаумен айналысатын, сонымен бірге ұлттық жүйелердің осы 

стандарттарға сәйкестігін бағалайтын үкіметаралық ұйым (топ). 1990 

жылы алғаш рет әзірленген қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
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саласындағы ұсыныстар ФАТФ-тың өз мандатын жүзеге асырудағы негізгі 

құралы болып табылады;  

6)  іскерлік қатынастар – Банктің Клиентпен қатынас орнату немесе 

Банк қызметін жүргізу кезінде Клиентпен арада туындайтын қатынас;  

7)  ШЖЛТ – тағайындалатын немесе сайланатын, шетелдік 

мемлекеттің атқару, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазым 

иеленетін шетелдік жариялы лауазымды тұлға, сондай-ақ шетелдік 

мемлекет үшін қандай да бір жариялы істерді орындайтын кез келген 

тұлға;  

8) Клиент – Банктің қызметін алатын жеке және (немесе) заңды 

тұлға;  

9)   қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) – 

қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) басқа мүлікті 

мәмілелер жасау арқылы заңды айналымға тарту, сонымен қатар аталған 

ақшаны және (немесе) басқа мүлікті пайдалану; 

10) ҚАЗ/ТҚ жауапты жұмыскер – ҚМБ жұмыскерлері арасынан 

Басқарма Төрағасының бұйрығымен тағайындалатын Банктің жұмыскері;  

11)  күдікті операция – операция жасауда қолданылатын ақша және 

(немесе) мүлік қылмыстық істерден түскен кіріс екендігіне немесе 

операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді немесе басқа да қылмыстық әрекетті 

қаржыландыруға бағытталғанына күдік туындаған, Клиент ақшамен және 

(немесе) мүлікпен жасайтын операция (мұндай операция жасауға 

талпынуды, орындалу барысындағы немесе орындалып қойған 

операцияларды қоса);   

12) Ережелер – Банктің Директорлар кеңесі бекіткен «Нұрбанк» АҚ-

да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар жөніндегі ішкі бақылау құжаты;  

13) ҚР – Қазақстан Республикасы; 

14)  құрылымдық бөлімшенің басшысы – Департаменттің/Банк 

филиалының директоры немесе Басқарма/Бөлім/Сектор бастығы 

және/немесе орнын басушы тұлға;    

15)  Уәкілетті орган/ҚМ ҚМК – қаржылық мониторинг жүргізетін 

және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-шараларды қабылдайтын  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы; 

16)  қаржылық мониторинг – Уәкілетті орган мен Банк жүргізетін 

ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен жасалған операциялар туралы 

мәліметтер мен ақпараттарды жинауға, өңдеуге, талдау мен қолдануға 

қатысты ашарлардың жиынтығы; 

17)  терроризмді (террористік әрекетті) қаржыландыру – террористік 

әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында террористтерге және (немесе) 

террористік ұйымдарға ақша және (немесе) басқа мүлікті беру немесе 

жинау немесе қаржылық қызметтер көрсету. 
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2-Тарау. Негізгі мақсаттар, қаржылық мониторинг жүйесінің 

ұстанымдары мен міндеттері  

 

5. Қаржылық мониторингтің негізгі мақсаттары:  
1) Банк қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасына, сондай-ақ 

халықаралық талаптар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар саласындағы стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету;  

2) Банктің халықаралық нарықтардағы іскерлік беделінің сақталуын 

қамтамасыз ету; 

3)   ҚР қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимылдарға қатысты бөлігінің талаптарын 

Банктің жүзеге асыруы;   

4) Банктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыру істеріне тартылуына жол 

бермеу;   

5) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға байланысты банктік 

операциялар жасаған кезде туындайтын тәуекелдерді мейілінше азайту.  

6. Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға қарсы 

шараларды тиімді түрде жүзеге асыру мақсатындағы қаржылық 

мониторинг жүйесінің негізгі ұстанымдары:  
1) Банк жұмыскерлерінің қандай лауазым иеленетініне қарамастан, 

барлығының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар үдерісіне 

қатысуына қамтамасыз ету;   

2) «Өз клиентіңді таны» саясатын қолданған кезде, бағдарланған тәсіл 

тәуекелі ұстанымын қолдану;  

3) Клиенттер мен өзге тұлғалардың қаржылық мониторинг 

жосықтарынан қашуға бағытталған істеріне көмек көрсетуге Банк 

жұмыскерлерінің тартылуына жол бермеу ұстанымын қолдану;   

4) банктік, қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын 

мәліметтерді сақтау және қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдарға ішкі бақылау жүргізу барысында алынған ақпараттардың 

құпиялық режимін сақтау ұстанымын қолдану.  

7. Қаржылық мониторинг жүйесінің міндеттері: 
1) Банк жұмыскерлерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру үдерістеріне тартылуына және 

қатысуына жол бермеу;  

2) қаржылық мониторинг жасалуы тиіс операциялар туралы 

ақпараттың толық болуын және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіп пен 

мерзімде уақтылы хабарлануын қамтамасыз ету; 
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3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға байланысты тәуекелдерді 

бағалау жосықтарын тиімді жүргізуге қатысты шараларды алдын ала 

қабылдау, сонымен қатар оларды мейілінше азайту жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеу;   

4) бұзылулар мен Банктің қаржылық мониторинг жүйесінің 

кемшіліктеріне уақтылы әрекет ету және оларды жою жолында тиімді 

шешімдер қабылдау;  

5) Клиенттердің әрекеттерінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға байланысты 

операцияларды анықтау бойынша Банк жұмыскерлерімен оқу-әдістемелік 

жұмыстар жүргізу;  

6) Банктің бас офисінің/филиалдарының құрылымдық бөлімшелерінде 

осы салаға ішкі бақылау жүргізуді ұйымдастырудың бірыңғай тәсілін 

жүргізу; 

7) Банктің қаржылық мониторингі жүйесінің тиімділігін арттыру үшін 

алдыңғы қатарлы тәжірибе мен технологиялық жетістіктерді қолдану.  

    

3-Тарау. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді  

заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру саласындағы  

ішкі бақылау 

 

8. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар мақсатында Банк 

төмендегідей бағдарламалар қамтылған ішкі бақылау ережелерін әзірледі:    
1)  қаржылық мониторинг жасалуы тиіс операцияларды, соның ішінде 

күдікті операцияларды анықтайтын бағдарлама;   

2) күдікті операцияны орындаудан бас тарту және уақытша тоқтату 

бағдарламасы;  

3) Клиенттерді лайықты түрде тексеру бағдарламасы; 

4) ақпараттарды құжаттай тіркеу және құпия ақпаратты қорғау 

бағдарламасы; 

5) Банк жұмыскерлерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар мәселелері бойынша оқыту бағдарламасы;  

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

басқа да бағдарламалар мен талаптар.  

 

4-Тарау. «Өз клиентіңді таны» саясаты 

 

9. «Өз клиентіңді таны» саясаты төмендегідей жосықтарды 

қарастырады:  
1) Клиентті және (немесе) оның өкілін, бенефициарлық меншік 

иесін лайықты тексеру; 
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2) ШЖЛТ, оның отбасы мүшелері мен жақын туыстарын лайықты 

тексеру; 

3) Клиенттің қызметі/бизнесі жайлы ақпарат алу; 

4) Клиенттің ақшалай кірістерінің көздері туралы ақпарат алу;  

5) іскерлік қатынастың болжанған мақсаты мен сипатын белгілеу;  

6) Клиенттің және (немесе) оның өкілінің, бенефициарлық меншік 

иесінің беделі жайлы қосымша ақпараттар мен мәліметтер жинау;   

7) Клиенттің іскерлік қатынасы мен ол жүргізетін операцияларды 

тұрақты түрде тексеру. 

10. Банк терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысы бар 

тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғалармен іскерлік қатынас орнатпайды.  
11. Банк анонимді шоттар (салымдар) немесе ұсынушыға шоттар 

(салымдар) ашпайды және жүргізбейді, сондай-ақ төлемдер (мұндай 

банктік шоттарға Клиенттердің тапсырмасымен аударымдар) жасамайды.  
12. Банк келесі жағдайларда Клиентпен іскерлік қатынас орнатудан / 

жалғастырудан бас тартады:  
1) Клиентті сәйкестендіруге қажетті мәліметтерді тіркеуге қатысты 

шараларды жүргізуде қиындықтар туындаған;  

2) оның өзі немесе оның өкілі тікелей қатыспаған; 

3) тексеруге қажетті мәліметтер көрсетілген құжаттарды Клиент 

беруден бас тартқан;  

4) Клиент жарамсыз және/немесе жалған құжаттарды берген. 

13. Банк келесі негіздерге сүйене отырып, Клиентпен іскерлік қатынас 

орнатудан / жалғастырудан бас тартуға, соның ішінде қолданыстағы 

келісілген қатынастарды бұзуға құқылы:  
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

қарастырылған тексеруді лайықты жүргізуге қажетті шараларды 

орындауға мүмкіндік болмаған жағдайда; 

2) заңды тұлға, оның тұрақты әрекет ететін басқару органы, заңды 

тұлғаның атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқылы тұлғалар өз 

орындарында болмаған;   

3) алаяқтық операция жасалғанына күдік болған, сондай-ақ онымен 

іскерлік қатынас орнату кезінде Банк үшін тәуекелдердің туындауы мүмкін 

екенін болжауға алып келетін Клиент туралы жағымсыз ақпарат 

анықталған;  

4) құқық қорғау органдары іздеу салған жеке тұлғалармен / 

құрылтайшысы мен басшысына (бірінші қол қою құқығы берілген 

тұлғаларды қоса) құқық қорғау органдары іздеу салған заңды тұлғалармен;  

5) қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді 

қаржыландыру тұрғысынан алғанда, Клиентпен тәуекелдігі жоғары 

операциялар жүргізуден;  

6) лайықты тексеру аясында күмән туғызатын ақпараттарды Клиент 

бергенде. 
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14. Банк шетелдік қаржылық ұйымдармен корреспонденттік қатынас 

орнатқан кезде:  
1) шетелдік қаржылық ұйым – респонденттің беделін, соның ішінде ол 

тіркелген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар 

заңнамасын бұзғаны үшін оған ықпал шаралардың қолданылуын 

бағалайды;    

2) ішкі бақылау шараларын, соның ішінде қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар саласындағы ішкі құжаттарды зерттеу 

арқылы бағалайды;   

3) банк – перделермен корреспонденттік қатынастар жасамайды және 

ұстамайды;  

4) шетелдік қаржылық ұйым – респонденттің өз шоттарын банк – 

перделердің пайдалануына беруден бас тартқанына көз жеткізеді. 

15. Беделді және/немесе ішкі бақылау тиімділігін бағалауға мүмкіндігі 

болмаған немесе бағалау нәтижесінде жағымсыз нәтижеге қол жеткізген 

жағдайда, Банк шетелдік қаржылық ұйым – респондентпен қарым-

қатынасын тоқтату/орнатпау туралы мәселені қарастырады.  
 

5-Тарау. Уәкілетті органға берілетін  

мәліметтер 

16. Банк Уәкілетті органға келесі операциялар жайлы мәліметтер 

береді:  
1) ҚР заңнамасына сәйкес қаржылық мониторинг жасалуы тиіс 

операциялар; 

2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға бағытталған деп болжауға 

негіз бар күдікті операцияларға қатысты. 

17. Қаржылық мониторинг жасалуы тиіс операциялардың және күдікті 

операциялардың өлшемдері мен анықтау белгілері, мазмұны, формасы мен 

оларды ұсыну мерзімдері ҚР қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерінде реттелген.   
 

6-Тарау. Саясатты жүзеге асыру барысындағы Банктің құрылымдық 

бөлімшелері мен жұмыскерлерінің жауапкершілігі мен міндеттері 

 

18. Банк жұмыскерлері қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдарды реттейтін осы Саясаттың, ҚР заңнамасы мен Банктің ІНҚ 

талаптарын ұстануға міндетті.  
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19. ҚАЗ/ТҚ мақсатындағы ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру 

тәуекел – бағдарланған тәсіл мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға байланысты 

тәуекелдерді басқарудың 3 (үш) жолақты қорғанысын ұстану жолына 

негізделген, мұндағы:  
1) қорғаныстың бірінші жолағы – Банктің барлық жұмыскерлері; 

2) қорғаныстың екінші жолағы – ҚАЗ/ТҚ бойынша жауапты 

жұмыскердің басшылығындағы Қаржылық мониторинг бөлімі; 

3) қорғаныстың үшінші жолағы – ҚАЗ/ТҚ ішкі жүйесінің тиімділігін 

бағалаумен айналысатын Ішкі аудит қызметі. 

20. ҚАЗ/ТҚ мақсатындағы ішкі бақылау жүйесін құруда және оның 

жұмысын қамтамасыз етуде Банк төмендегілерді назарға алады:  
1) егер ҚР заңнамасы мен Банктің ІНҚ басқаша қарастырмаса, ҚАЗ/ТҚ 

мақсатындағы ішкі бақылау жүйесін құру мен жұмысының тиімділігі үшін 

жауапкершілік Қаржылық мониторинг бөліміне жүктеледі; 

2) Банктің барлық жұмыскерлері өздерінің функционалды 

міндеттерінің шеңберінде ҚАЗ/ТҚ мақсатындағы ішкі бақылау жүйесі мен 

жұмыс істеуі үшін жауапкершілікке тартылады, осы Саясаттың ережелерін 

жүзеге асыруға бағытталған шараларға қатысады; 

3) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің, Банк филиалдарының  

басшылары өз құрылымдық бөлімшелерінде, Банктің филиалдарында осы 

Саясат ережелерінің жүзеге асуының сапасы үшін дербес жауапкершілікке 

тартылады; 

4) Банк басшылығының шешімімен немесе ҚР заңнамасында 

белгіленген тәртіпте ҚАЗ/ТҚ бойынша жауапты жұмыскер қаржылық 

мониторинг бойынша жауапты бөлімшеден тағайындалады;  

5) барлық жұмыскерлер ҚАЗ/ТҚ саласындағы ҚР заңнамасының 

нормативтік құқықтық актілерінен туындаған жауапкершіліктерімен және 

міндеттерімен танысуы және оны түсінуі тиіс; 

6) Банк басшылығы ҚР заңнамасында және (немесе) Банктің ІНҚ 

белгіленген мерзімдерге сәйкес ҚАЗ/ТҚ бойынша ішкі бақылау жүйесінің 

тиімділігі туралы ақпаратты жүйелі түрде Тәуекелдер басқармасына 

жібереді;  

7) Банк ҚАЗ/ТҚ мақсатына қаржылық мониторинг жасалуы тиіс 

операцияларды, соның ішінде күдікті операцияларды анықтауға және 

сәйкесті мәліметтер мен ақпараттарды уәкілетті мемлекеттік органдарға 

уақтылы жіберуге мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық 

жүйені қолданады; 

8) Банкте ҚАЗ/ТҚ мақсатында ішкі бақылау жүргізу мәселелері 

бойынша ІНҚ әрекет етеді, оның құрамына кіреді:  
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а) Клиенттерді сәйкестендіру және Клиенттердің қызметтеріне 

мониторинг жүргізу жосықтары; 

б) тәуекелдерді басқару жосықтары мен ОД/ФТ тәуекелдерін бағалау 

әдістері; 

в) уәкілетті мемлекеттік органға мәліметтер беру туралы және 

ақпаратты қорғау туралы ережені тапсыру; 

г) қызметтік ақпаратты сақтау туралы ереже; 

д) ақпаратың құпиялығын қамтамасыз ету туралы ереже; 

е) жұмыскерлерді оқыту (даярлау) тәртібі; 

ж) жұмыскерлерді тағайындауға, кәсібилігі мен даярлығына қойылатын 

талаптар; 

з) қаржылық мониторингтің бөлімшелері. 

9) ҚАЗ/ТҚ мақсатындағы ішкі бақылау жүргізу жолдарын анықтайтын 

ІНҚ ҚР заңнамасының өзгеріске ұшыраған талаптарына сәйкес болуы үшін 

тұрақты түрде қайта қарастырылып отырады.  

21. Банк қызметінің осы Саясатқа сәйкестігін Қаржылық мониторинг 

бөлімі бақылайды.  
22. Осы Саясат талаптарын орындамағаны және/немесе лайықты 

орындамағаны үшін жауапкершілік Банктің құрылымдық бөлімшелерінің 

басшыларына жүктеледі.  
23. Клиентпен Іскерлік қатынас орнатуға қатысқан Банк 

жұмыскерлері Ережеге сәйкес қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс 

операцияларды анықтау мақсатында өз құзыретінің аясында Клиент 

операцияларына мониторинг жүргізеді.  
24. Банк жұмыскерлері қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар мақсатындағы ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне қолдау 

көрсетуге, соның ішінде Клиенттерге сәйкестендіру жасауға, күдікті 

операцияларды анықтауға, сондай-ақ Банкі Клиентінің немесе жүргізілген 

операцияның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қатысы болуы мүмкін екені 

туралы оларға мәлім болған деректерді Қаржылық мониторинг бөліміне 

хабарлауға міндетті.  
25. Клиенттерге қызмет көрсетуге міндетті, Банктің фронт – офис 

жұмыскерлері Клиентпен іскерлік қарым-қатынас жасаудың бүкіл мерзімі 

ішінде оның қызметіне үздіксіз мониторинг жүргізуге міндетті. Болжанған 

қызметпен айтарлықтай алшақтық анықталған кезде, сол мониторингтің 

нәтижелері Қаржылық мониторинг бөлімінің назарына жеткізілуі тиіс.  
26. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар туралы 

Заңның, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар 
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саласындағы ҚР нормативтік актілерінің және Банктің ІНҚ бұзылу 

деректері мәлім болған Банк жұмыскерлері бұл туралы Қаржылық 

мониторинг бөліміне бірден, жазбаша түрде хабарлауға міндетті.  
27. Банктің әрбір жұмыскері өзіне мәлім болған, қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар бойынша нақты Клиент пен оның 

операцияларына қатысты қабылданған шаралар туралы ақпараттың 

құпиялық режимін сақтауға міндетті. Клиентке, ол және/немесе оның 

операциялары туралы ақпараттың ҚМ ҚМК-ке жіберілгені жайлы 

мәліметті жеткізуге тыйым салынады.    
28. Банк жұмыскерлеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимылдар мақсатындағы Банкте ішкі бақылау ісін ұйымдастырудағы 

ерекшеліктер туралы Клиенттер мен өзге де тұлғаларға хабарлауларына 

тыйым салынады.  
29. Банк жұмыскерлеріне қаржылық мониторинг жосықтарынан және 

лайықты тексеруден жалтарған Клиенттерге немесе өзге де тұлғаларға 

тікелей немесе жанама түрде көмек көрсетулеріне тыйым салынады.  
 

7-Тарау. Қорытынды ережелер 

 

30. Осы Саясатта тікелей реттелмеген мәселелер ҚР заңнамасының 

және/немесе Банктің ІНҚ нормаларына сәйкес шешілуі тиіс. 
31. Осы Саясатта ҚР заңнамасының талаптарына қарама-қайшы 

келетін тұстары болған жағдайда, Саясат ҚР нормативтік құқықтық 

актілеріне қайшы келмейтін бөлігінде қолданылуы тиіс және Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарын әзірлеу, мақұлдау және бекіту тәртібін реттейтін 

ішкі нормативтік құжат белгілеген мерзімде ҚР заңнамасының 

талаптарына сәйкестендіру мақсатында өзгертілуі тиіс.   
32. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар саласына 

қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық 

стандарттардың талаптары өзгерген кезде Саясат қайта қарастырылады.  


