AML პოლიტიკა
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის, „პროთელერ ჯორჯია“-ს, მიერ შემუშავებული
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ
ბრძოლის პროცედურა მიმართულია ორგანიზაციის წინაშე არსებული ML/TF რისკების
იდენტიფიცირების, შეფასებისა და შემცირების მიზნით, ეფექტური ზომების გატარებისკენ
და ემყარება მოქმედ კანონმდებლობას და მარეგულირებელ ნორმებს.

რისკების კლასიფიკაცია (მაღალი და დაბალი რისკ-ფაქტორები)
მონიტორინგის პროცესის ადეკვატურად წარმართვის მიზნით ორგანიზაცია იყენებს რისკზე
დაფუძვნებულ მიდგომას, რაც გულისხმობს რესურსების ოპტიმალური გადანაწილების
მეშვეობით, ორგანიზაციის წინაშე არსებული რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირებას და
გამოვლენილი რისკების პროპორციული კონტროლის გატარებას. რისკზე დამყარებული
მიდგომის ფარგლებში, ორგანიზაცია აანალიზებს გეოგრაფიულ არეალთან,
პროდუქტებთან/მომსახურებასთან, მათი იწოდების არხებთან და კლიენტთან
დაკავშირებულ რისკებს. ორგანიზაცია ახდენს კლიენტთა კლასიფიკაციას რისკის დონეების
მიხედვით (მაღალი, საშუალო, დაბალი), რისკის დონის შესაბამისი ზომების გატარებას და
რისკების მართვას. აღნიშნული პროცედურით განისაზღვრება კლიენტისთვის პირველადი
რისკის მინიჭება და მათი გადაფასების კრიტერიუმები. პირველადი რისკის დონის მინიჭება
ხორციელდება პირის მიერ ორგანიზაციაში პირველი მომართვისას (KYC პროცედურის
შესაბამისად) და მხედველობაში მიიღება მისი საქმიანობა, რეპუტაცია, რეზიდენტობა და
სხვა გარემოებები, რომლებიც ხელმისაწვდომია KYC პროცედურით დადგენილი, კლიენტთან
დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების, ცვლილების შემთხვევაში.

„იცნობდე შენს კლიენტს“ KYC
KYC მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ორგანიზაციისთვის, რაც თავისმხრივ, გულისხმობს
კლიენტების, მათ შორის იურიდიული პირების, ბენეფიციარი მესაკუთრეების, სრულ
იდენტიფიკაციას. KYC სტანდარტის მიხედვით, პირის იდენტიფიკაცია გულისხმობს
ფიზიკური პირის ვინაობის დადგენას, იურიდიული ძალის მქონე პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტების მეშვეობით ან/და იურიდიული პირის (ორგანიზაციულსამართლებრივი წარმონაქმნის, რომელიც არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს) შექმნის
იურიდიული საფუძვლების, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილ პირთა დადგენას, მისი დაფუძვნების და რეგისტრაციის დამადასტურებელი
დოკუმენტების მეშვეობით. აღნიშნული ინფორმაციის ვერიფიკაცია უზრუნველყოფილია
სანდო და დამუკიდებელ წყაროზე დაყრდნობით.

ფიზიკურის პირის იდენტიფიკაცია
KYC სტანდარტი ორგანიზაციაში არეგულირებს ფიზიკური და იურიდიული პირების (მათ
შორის მათი წარმომადგენლების, მესამე პირების) იურიდიული პირების ბენეფიციარი
მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის, პოლიტიკურად აქტიური პირების
დადგენის, ინფორმაციის განახლების, სისტემატიზაციის და სხვა პროცესებს. აღნიშნული
სტანდარტით დაუშვებელია კლიენტან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება ან გაგრძელება
თუ:
•

შეუძლებელია კლიენტის იდენტიფიკაცია;

•

კლიენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასაკმარისია, არასწორია ან საეჭვოა;

•
მაღალი რისკის მატარებელი კლიენტის მიერ ორგანიზაციის მიერ მოთთხოვნილი
ინფორმაცია არასრულად არის წარმოდგენილი;
•
კლიენტის მიერ, მის პროფილთან შედარებით უჩვეულოდ დიდი მოცულობის
გარიგებების (ოპერაციების) შესრულების შემთხვევასი, შესაბამისი
ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარდგენაზე უარის თქმის შემთხვევაში;
•
კლიენტის მიერ ფულადი სახსრების წარმოშობის შესახებ ინფორმაციის
წარუდგენლობის შემთხვევაში;
•
დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოდგენილია გარიგების უზრუნველსაყოფად, ყალბია
ან შეიცავს არსებითი ხასიათის ხარვეზებს სამართლებრივი თვალსაზრისით;
•

ფიქტიურ პირებთან საქმიანი ურთიერთობების დამყარება;

•
ფულის გათეთრებაზე, ტერორიზმზე და სხვა ორგანიზებულ დანაშაულებზე
ეჭვმიტანილ პირებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება.

