
.Щоdаmок

Роздiл 1

АнкЕтА
скJIадена за резулътатами здiйснення iдентифiкацii,

верифiкацii та вивчення клiснта

Вiдомостi про фiнансову операцiю

Вiдомостi про учасника фiнансовоi операцii

Роздiл 2

Пiдстава здiйспення фiнансовоi операшii
(вiдповiдно до частини 1 статгi 8 Закону
Украiни "Про запобiгання та протидiю
лега-пiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочиЕним шJuD(ом, фiнансуванню тероризму
та фiншrсуванню розповсюдженЕя зброi
масового знищення")
Вид договору
.Щата укладення договору
Ресстровий номер договору
Вiдомостi про об'скт фiнансовоi операцii

Мiсцезнаходження об' екта
(адпеса DозтапIyвання)
Розмiр фiнансовоi операцii
Оцiночна BapTicTb майна
Форма розрахунку

Тип учасника
фiнансовоi операцii

(необхiдне
позначити - V)

Клiент
Особа, яка дiс вiд iMeHi або в iHTepecax клiснта
(поедставник клiента)
Особа, вiд iMeHi або в iHTepecax якоi дiе клiент

Контрагент

Особа, яка дiе вiд iMeHi або в iHTepecax контрагента
(представник контрчгента)
Особа, вiд iMeнi або в iHTepecax якоi дiе контрагент

Вигодоодержувач

Стаryс учасника фiнансовоi операцii (необхiдне позначити - V)

l. Фiзична особа

2. Юридична особа



3. Фiзична особа - пiдприемець

4. Фiлiя (структурний пiдроздiл)

э. Представництво юридичноi особи

б. Територiальний пiдроздiл банку

7. Спiльна дiяльнiсть юридичних осiб

Прiзвище, iм'я та по батьковi З азн ачаеmь ся iнф орм ацiя, оmрuл,t ан а
з офiцiйнuх dокуменmiв

Щата народження З азн ачаеmь ся iнф орм ацiя, оmрuм ан а
з офiцiйнuх dокулиенmiв

Серiя, номер паспорта громадянина Украiни
(або iншого докуIuента, що посвiдчуе особу та
вiдповiдно до законодавства Украiни може бути
використаним на територii Украiни дJuI укJIадення
поавочипiв). дата видачi та орган, що його видав

Зазначаеmься iнфорлtацiя, оmрuпtана
з офiцiйнuх dокуменmiв

Ресстрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв УкраiЪи (або

iдентифiкацiйний номер згiдно з,Щержавним

реестром фiзичних осiб - платникiв податкiв та
iнших обов'язкових платежiв) або номер, серiя
паспорта громадянина Украiни, в якому
проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття

реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв Украiни, чи серiя, номер паспорта iз
записом про вiдмову вiд прийнrIття реестрашiйного
номера облiковоi картки платника податкiв
Украiни в електронЕому безконтактному Hocii

Зазначаеmься iнфорл,tацiя, оmрuл,tана

з офiцiйнuх dокуменmiв

Мiсце проживання (мiсце перебування чи мiсце
тимчасового перебування в УкраiЪi): назва
краiни, регiону (областi), району, MicTa (села,

селища), вулицi (провулку)о номера будiвлi
(корпусу), номера квартири)

З,азн ач асmься iH ф орл,t ацiя, оmрuман а
з офiцiйнлlх dокуменmiв mа/або
iнф ормацit, оd ерэюаноt Bid клiенmа
mа засвidченоi HuM, а mакоэtс з iHtttl,tx

duсерел, якu,|о mака iнформацiя е
публiчною (вidкрumою)

Iнформацiя про належнiсть клiснта (або особи,
яка дiе вiд його iMeHi) до нацiональних або
iноземних публiчних дiячiв, дiячiв, що
виконують полiтичнi функцii в мiжнародних
органiзацiях, до осiб близьких або пов'язаних iз
пчблiчними особами

З азн ач аеmъ ся iH ф орм ацiя, оmрuман а
на пidсmавi заповнення
о пumу в сlльнuка клi енm а m а
d ol<yM е н mi в, н аd анuх кл i енmом

Результат оцiнки фiнансового стану клiента З азн ач аеmься iнф орм ацiя, оmрuм ан а
на пidсmавi заповнення
о пumу в альн uка кл i ен m а m а
d окум ен mi в, н ad aHtlx клi енm о л,t



Iнформацiю про наявнiсть клiента в Перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням
терористичноi дiяльносТi абО стосовнО якиХ застосовано мiжнароднi санкцii
пqlевiрено на веб _ сайтi Щержфiнмонiторинry - rvwrv.sdfm.gov.ua (закладка: Протидiя
тероризму/ Перелiк терористiв/).

Iнформацiю про наявнiсть клiснта в Перелiку осiбп пов'язаних iз здiйсненням
терористичноi дiяльносТi абО стосовнО якиХ застосовано мiжнароднi санкцii
перевiрено на веб _ сайтi Щержфiнмонiторинry - w"ww.sdfm.gov.ua (закладка: Протидiя
тероризму/ Перелiк терористiв/).

Прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi З жначаеmься iнф ормацiя, оmрuллана
з офiцiйнt tх d окуменmiв

Щата народження З азн ач аеmь ся iH ф ормацiя, о mрuм ан а
з офiuiйнuх dокуменmiв

Громадянство Зазначаеmься iнформацiя, оmрuл,tана

з офiuiйнuх doKyMeHmiB

Серiя, номер паспорта (або iншого документа, що
посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи може буги використаний на територii
Украiни дJuI укладення правочинiв), дата видачi
та орган, що його видав

Зазначаеmься iнформацiя, ompttMaHa
з офiцiйнuх dокуменmiв

Мiсце проживання (мiсце перебування чи мiсце
тимча.эвого перебування в УкраiЪi): назва
краiни, регiону (областi), району, MicTa (села,
селища), вулицi (провулку), номера бупiвлi
(корпусу), номера квартири)

З азначаеmься iнф орл,tацiя, оmрuман а
з офiцiйнtм dокуменmiв mа/або
iнф орллацit, оd ерэюаноi Bid клiенmа
mа засвidченоi HltM, а mакож з iHultlx
dэrcерел, якulо mака iнфорл,tацiя е
публiчною (вidкрumою)

Iнформацiя про належнiсть клiепта (або особи,
яка дiе вiд його iMeHi) до нацiональних або
iноземних публiчних дiячiв, дiячiв, що
виконують полiтичнi функцii в мiжнародних
органiзацiях, до осiб близьких або пов'язаних iз
пчблiчними особами

Зазначаеmься iнфорtчtацiя, оmрuл,tан а
на пtdсmавi заповнення
опumу в саhнuк а кл i ен m а m а
dокуменmiв, наd aHt tx клiенmом

Результат оцiнки фiнансового стану клiснта З азн ач аеmь ся iH ф ормацiя, о mрuман а
на пidсmавi заповнення
о пumу в сtльн uка кл i енm а m а
d окум енmi в, н аd aHllx кл i енm о лц

ВiдповЦнiсть особи отриманим вИ Hei Центифiкацiйним даним у ii присутностi
пiлтвепджчсться



BapiaHT для фiзичноТ особи - пiдприемця

Прiзвище, iм'я та по батьковi З аз н ач аеmь ся iH ф орл,t ацiя,
оmрufurана з офiцiйнttх doKyMeHmiB

.Щата народження З азн ач аеmься iнф орл,t ацiя,
оmрuу,лана з офiцiйнuх dокуменmiв

Серiя, Еомер паспорта громадянина Укрqihи (або

iншого документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно
до законодавства УкраiЪи може бути використаним на
територiТ УкраiЪи для укладеншI правочинiв), дата
видачi та орган, що його видав

З азн ачаеmь ся iнф орлtацiя,
ompuJylaшa з офiцiйнuх dокуменmiв

Ресстрацiйнцй номер облiковоi картки платника
податкiв Украiпи (або iдентифiкацiйний номер
згiдно з,Щержавним реестром фiзичних осiб -

платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв)
або номер, серiя паспорта громадянина УкраiЪи, в
якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийнятгя

реестрацiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв УкраiЪи, чи серiя, номер паспорта iз записом
про вiдмову вiд прийняття реестрацiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв УкраiЪи в
електронному безконтактному носii

З азначаеmься iнформацiя,
оmрuлtана з офiцiйнuх dокуменmiв

Щата та номер запису в €диному державному
peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб -

пiдприсмцiв про проведення державноi реестрацii

З азн ач аеmь ся iH ф op*t ац iя,

оmрuл|ана з офiцiйнuх dокуменmiв

Реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i
номер поточного рахунку (за наявностi)

З азн ач аеmь ся iH ф о рл,t ацiя,
оmрuмана з офiцiйнuх Dокуменmiв
mа/аб о iнф орл,tацit, оd ержаноt Bid
клiенmа mа засвidченоi HttM, а
mакож з iHulttx dэюерел, якu4о mака
iнфорл,tацiя е публiчною
kidкоumою)

Мiсце проживання (мiсце перебування чи мiсце
тимчасового перебування в YKpaiHi): назва краiни,
регiону (областi), району, MicTa (села, селища),
вулицi (провулку), номера будiвлi (корпусу),
номера квартири)

З жначаеmься iнф ормацiя,
оmрuмана з офiцiйнttх dокуменmiв
mа/або iнформацit, оdерuсаноt Bid
клiснmа mа засвiDченоi HtlM, а
mакоэtс з iншuх dсюерел, якlцо mака
iнформацiя е публiчною
Gidкрumою)

Iнформацiя про належнiсть клiснта (або особи,
яка дiе вiд його iMeHi) до rrацiональних або
iноземцих публiчних дiячiв, дiячiв, що виконують
полiтичнi функцii в мiжнародних органiзацiях, до
осiб близьких або пов'язаних iз публiчними
особами

З азн ач аеmься iнф орлtацiя,
оmрu]чrана на пidсmавi заповнення
о пumу в альн uка кл i ен m а m а
d окуменmiв, HadaHt tx клiенmом

Результат оцiнки фiнансового стаЕу клiснта З азначаеmься iнф ормацiя,
ompl!лra+a на пidсmавi заповнення
опumу в саьн uка кл i енm а m а
dокуменmiв, наd aHux клiенmом

Вiдповiднiсть особи отриманим вИ Hei Центифiкацiйним даним у iii присутностi
пiлтвеплжчеться



Iнформацiю про наявнiсть клiснта в Перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненНЯМ
терористичноi дiяльносТi абО стосовнО якиХ застосовано мiжнароднi санкцi[
перевiрено на веб _ сайтi Щержфiнмонiторинry - www.sdfm.gov.ua (закладка: ПроТИДiЯ

тероризму/ Перелiк терористiв/).

BapiaHT для юридичноI особи - резидента- 

-

Повне найменування юридичноi особи З азн ач аеmь ся iH ф ормацiя,
оmDuмана з офiuiйнuх dокуменmiв

Скорочена назва юридичпоi особи Зазначаеmься iнформацiя,
оmоuмана з офiuiйнuх dокуменmiв

Мiсцезнаходження З азн ач аеmь ся iH ф орлt ацiя,
оmquл|ана з офiuiйнuх Dокуменmiв

,Щата та номер запису в €диному державному
peccTpi юридпчних осiб та фiзичних осiб -
пiдпписмцiв про проведення державноi реестрацii

З азн ач аеmь ся iH ф орм ацiя,
оmрuллана з офiцiйнuх dокуменmiв

Iдентифiкацiйний код згЦно з €диним
державним ресстром пiдприемств та органiзацiй
УкраiЪи

З азн ач аеmь ся iH ф орл,t ацiя,
ompuJyraчa з офiцiйнuх dolEMeHmiB

Вiдомостi про виконавчий орган З азн ач аеmь ся iH ф ормацiя,
оmрuмана з офiцiйнtlх Dокуменmiв
mа/або iнформацit, оdерuсаноi Bid
клiенmа mа засвidченоt нulй, а
mакоэlс з iHu,tux dэюерел, якtцо mака
iнформацiя е публiчною
(вidкрumою)

Реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i
номер поточного рахунку

З а3н ач аеmься iH ф ормацiя,
оmрuмана з офiцiйнuх dокуменmiв
mа/ аб о iH ф орм ацit, о d ерэtс ан о t Bid
клiснmа mа засвidченоt HuM, а
mакоэlс з iHu,lttx dсюерел, якulо mака
iнформацiя е публiчною
hidкоumою)

Iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахункамптаlабо
майном

З азн ачаеmься iH ф орл,tацiя, оmрuлtан а з о ф iцiйнuх d окум eHmiB

Прiзваu4е, iм'я, по баmьковi (за HMBHocmi)

.цаmа нароduсення
Громаlянсmво
Серiя, номер паспорmа zромаdянuна YKpaiHa (або

iHulozo dокулленmа, tцо посвidчуе особу mа вidповidно
do законоdавсmва YKpaiHu л4оэюе буmu
вuкорuсmанuful н а mерumор ii Украiнu dля уклаd ення

правочuнiв), dаmа вudачi mа opzaш, tцо йozo BadaB

Реесmр а цiйнай номер о блiко в oi карmка пJlаmн uка
п о d аmкiв Укр a|i н u (аб о i d е нmu ф iкацiйнuй н ом е р
зzidно з !ернсавнllл4 реесmром фiзuчнuх осiб -
rulamHuKiB поdаmкiв mа iHulttx обов'жковuх
rulаmеuсiв) або номер, серiя паспорmа zрол,tаdянuна



YKpatHu, в якому просmавлено BidMimKy про BidMoBy
в i d прuйняmmя р е ес mр ацi йн о zо н о м е р а о б л iKo в о i
карmкu плаmнuка поdаmкiв YKpatHu, чu серiя, но74ер

паспорmа iз запuсолц про вidмову Bid прuйняmmя

р е е с mр ацiйн о z о н ом ер а о блiко в о t карmкu пл аmн uка
поd amKiB Укр aiHu в ел екmр онному б е зконmакmн ому
Hocit
Мiсце приtсuвшння (мiсце перебування чu м7ёце

mllJчrчасовоzо перебування в YKpaiHi): назва краiнu,

реziюну (обласmi), району, мiсmа (село, селаtца),
вулацi (провулtу), номера буdiвлi (корпусу), номера
кварmuрu)

.Щанi, що дають змоry встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв)
Кiнцевuй бенефiцiарнuй власнuк (конmролер) - фiзuчна особа, яка нвалежно Bid

формальноzо волоdiння мае моэtслuвiсmь зdiйснюваmu вuрiu,tальнuй вlхлuв на управлiння
або zоспоdарсьl<у diяльнiсmь юрuduчноi особu безпосереdньо або через iHulux осiб, u4o

зdiйснюеmься, зокреJчrа, ulляхом реалiзацit права волоdiння або корuсmування BciMa
aпmuBctJ|ru чu Ix значною часmкою, права вuрiuлальноzо BruluBy на формування склаdу,

резулъmаmu ?олосування, а mакоJlс вчuнення правочuнiв, якi наdаюmь моэtслuвiсmь
вuзначаmu умовu аоспоdарськоi diшbHocmi, dаваmu обов'жковi dо вuконання вказiвкu або
вuконуваmu функцii ор2ану управлiння, або яка мае моilапuвiсmь зdiйснюваmu вплltв

utляхоJй пряп4оzо або опосереdкованоzо (через iHu,ry фiзuчну чu юрuduчну особу) волоdiння
оdнiею особою самосmiйно або спiльно з пов'язанttмu фiзuчнuл,tu mа/або юрuduчнuмu
особамu часmкою в юрuduчнiй особi у розлliрi 25 чu бiльuле BidcomKiB сmаmуmноaо
капimалу або прав 2олосу в юрuduчнiй особi.

Кiнцевшч бенефiцiарнltм власнuком (конmролером) не моасе буmu особа, яка мае

форллапьне право на 25 чu бiльше BidcomKiB сmаmуmна?о капimалу або прав zолосу в

юрuduчнiй особi, але е а?енmом, нол,tiналtьнuJи уmрuJrtувачем (номiнальнtlм власнuком) або е
miлькu посереdнuком tцоdо mакоzо права.

З азн ачаеmься iH форм ацiя, оmр uлtана з о фiцiйнаж d otyMeHmiB

ПрЬвuulе, iм'я, по баmьковi (за наявносmi)

-паmа наооdнсення
Гролtаdянсmво

Результат оцiнки фiнансового стану клiента

В uкорuс mо ву ю mь ся mакi d uс е р е л а iH ф орл,t ацit :
- рiчна фiнансова звimнiсmь клiенmа - юрuduчноi особu mа фiзuчноt особu - пidпрuемця, u4o

сюtаdена вidповiDно do вuмоz законоdавсmва YKpatHu mа оmрuJуtана суб'екmом
безпосереdньо Bid клiенmа (баланс, вumяа,t, tцо мiсmяmь daHi про прuбуmкu mа збumкu
z о сп о d ар сько i D iялtьн о с mi клi енm а, по d аmко в а d aot ар ацiя з d о d аmкамu) ;

- фiнансову звimнiсmь клiенmа - юрuduчноt особu, tцо опублiкована в засобах MacoBoi
iнформацii вidповiOно do вuлцоz законоdавсmва YKpatHu;
- фiнансову звimнiсmь клiенmа mа iнфорлtацiю tцоdо фiнансово?о сmану,Iцо оmрuu,Iана iз
спеuiалiзованuх веб-сайmiв ллереэюi lнmернеm,

Вhповiднiсть особи отриманим вЦ Hei Центифiкацiйним даним у iЦ присутностi
пiдтверджуеться



Iпформацiю про наявнiсть клiснта в Перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням
терористЙчноi дiяльносТi абО стосовнО якиХ застосованО мiжнароднi санкцii
,r.p""ip."o па веб - сайтi,ЩержфiнМонiторипry - www.sdfm.gov.ua (закладка: Протидiя

тероризму/ Перелiк терористiв/).

Роздiл 3

Метод та порядок оцiнки ризику, результати оцiнки (переоцiнки)

ризику клi€нта та застережнi заходи щодо них

Критерii ризику Talc/Hi

за zеоzрафiчнtl"м розmашуванням depHcaBa рееспрацi:i юtiенmа або усmановu, чере3

яку BiH зdiйснюе переdачу (оmршлчtання) акmuвiв

крат"а не 
""конуе 

або неналежним чином виконуе рекомендацii мiжнародних,
мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiею
(вiдмиванням) дохолiв, одержаних злочинним шJIяхом, або фiнансуванням
теDоDизмY
КраТна вiднесена Кабiнетом MiHicTpiB Украiни до перелiку офшорних зон

Краiна пiдтримус мiжнародну терористц,шудЦд!ццц

за muпом tqieHma

клiент е нацiональним або iноземним публiчним дiячем, дiячем, що викону€

полiтичнi флтrкцii в мiжнародних оргiшiзацi-пr або пов'язаною з ними особою

клiент с клiентом, Щодо якого iснують сумнiви У лостовiрностi поданих ним

документiв або ранiше наданих iдентифiкацiйних даних
Клiент надае неправдивi iдентифiкацiйнi данi

клiент е неприбугковою або благодiйною органiзацiею (KpiM благодiйншr
органiзацiй. що дiють пiд егiдою мiжнародних органiзацiй)_
tCoieHT плie структуру, яка ускладнюе процес iдентифiкацii справжнього

власника чи вигодоодержувача
Клiснт е акцiонерним товариством, яке здiйснило випуск акцiй на пред'явника

клiе", е iноземним пiдприемством, контроль та керiвництво яким здiйснюсться
за довiренiстю
клiент е пiдприемством, про яке з надiйних джерел вiдомо, що воно не

знilходиться за мiсцем державноi реестрацii, Е€ надас передбачену

зiжонодавством звiтнiсть та BapTicTb його чистих активiв е меншою вiд
статyтного капiталу
клiен, включений до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичноr

дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцii, що формуеться
Державною службою фiнансового монiторингу Украши
У сФЪкга е 

"iдозра, 
що клiент вiдноситься до тих осiб, якi пов'язанi,

стосуються або призначенi для фiнансування розIIовсюдження зброi масового

знищення



У сф'скrа е пiдозра, що клiент вiдноситься до тих осiб, якi пов'язанi,
стос\,ютьс я або призначенi для фiнансування тероризму

За вudолуt monapir mа послу?

Наполягання особи провести операцlю за правилами,
встановлених законодавством та внутрiшн.iми докумеЕтаIuи
таких операцiй за змiстом або за строками fi проведення

вlдмlнними вlд
суб'скта щодо

Фiнансо"а о"ерацiя мае одну з ознак, зrвначених в типологiчних дослiдженнлr

у сферi протидii лега-тriзацii (вiдмиванню) доходiв, одgржаних злочинним
rrUUIхом, або фiнанСуваннЮ тероризмУ чи фiнансУвЕшню розповсюдження зброТ

масового знищення, пiдготовлених та оприлюднених спецiально
yповноваженим органом.
поелставлення особою iнформацii, яку неможJIиво перевiрити
переда"ання особою доручення про здiйснення фiнансовоi операцii чероз

представника (посередника), якщо представник (посередник) виконус

доDучення особи без встановленнrI прямого (особистого) контадту э зуýЭrсrqм

спроба клiента здiйснити операцii з нерухомим майном, на яке накладено

аDешт
Здiйснення операцii з нерухомим майном нижче ринково
@yнTyютЬсянaкpитepiяхpизикiв,BиЗнaченихcaмoстiйнo
суб'ектом первиIIного фiнансового монiторинry з урахуваIIням критерiiъ

оизикiв. встановлених центральним органом виконавчоi влади

@йaeзaплy.aнийaбoнезвичнийxapEжтеpфiнaнcoвoioпepaцii
чи сукупностi пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй, що не мають
очевидного економiчного сенсу або очевидноi законноi мети

факту (фактiв)

фiнансовому cT{IHy
Ъстановленi за результата]\{и проведеного аналiзу
невiдповiдностi фiнансовоi (фiнансових) операuii (операIriй)

та/або змiсту дьльностi клiента
Неодноразове проведення фiнансових операuiй, характер яких дас пiдстави
вважати, що метою ix здiйснення е уникнення процедур обов'язкового

фiнансового монiторингу або iдентифiкацii, передбачених Законом (зокрема двi
чи бiльше фiнансовi операцii, що rrроводяться клiентом протягом одного

робочого дня з однiею особою та можуть бути пов'язанi мiж собою, за умови,
що iх загальна сума дорiвнюе чи перевищуе Суму, визначену частиною 1 cTaTTi

15 Закону)

заходами з виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягаrоть фiнансовому
монiторингу, iз застосуванням пiдхоДУ, ЩО фунтуеться на проведеннi оцiнки ризикiв
легатriзацii (вiдмиванrrя) доходiв, одержаниХ зло.IиIIниМ шJUIхом, або фiнансування
тероризму, iдентифiкацii, верифiкацiT, вивченнrI клiента фiнансовоI операцii, аналiзу

вiдповiдностi фiнансовоi операчiт наявнiй iнформацii про клiента, з урахуванням
типологiчних дослiджень У сферi протидii легалiзацii (вiдмивання) лохолiв, одержаних

злочинним шJIяхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдженню зброi

масовогО знищеннЯ, пiдготовЛених та оприлюдНених спеЦiшlьно уIIовЕоваженим органом,

встановлено:

, Варiанm J|Гл 1
1. За результатап,Iи здiйснення iдентифiкацii, верифiкацii клiента та вивчення його

фiнансовоi дiяльностi та оцiнювiшня ризикiв легалiзацii (вiдrлившrню) доходiв, одержаних

злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, клiенту фiнансовоi операцii визначено

низький piBeHb ризику.



2. Пiдстав пiдозрювати або достатнiх пiдстав пiдозрювати, що дiяльнiсть особи чи
використання активiв, чи фiнансова операцiя пов'язана, стосуеться або призначена для
легалiзацii (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шJIяхом, фiнансуваннrl тероризму
чи фiнансування розповсюдження зброi масового знищення немае.

З. Фiнансова операцiя не пiдлягае внутрiшньому фiнансовому монiторингу
вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону УкраiЪи"" "Про запобiгання та протидiю лега-rriзацii

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним rrшяхом, фiнансранню тероризмУ Та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення".

Варiанm М 2
1. За результатаIuи здiйснення iдентифiкацii, верифiкацiТ клiента та вивчення його

фiнансовоi дiяльностi та оцiнювання ризикiв легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злоIмнним шляхом, або фiнансуванню тероризму, клiенту фiнансовоi операцiТ визначено
середнiй piBeHb ризику.

2.1. Пiдстав пiдозрювати або достатнiх пiдстав пiдозрювати, що дiяльнiсть особи
чи використання активiв, чи фiнансова операцiя пов'язана, стосуеться або призначена для
легалiзацii (вiдмивання) доходiв, одержаних злоtмнним шJuD(ом, фiнансування тероризму
чи фiнансування розповсюдження зброi масового знищення немае.

2.2. Наявнi достатнi пiдстави пiдозрювати, що дЬльнiсть особи чи використання
активiв, чи фiнансова операцiя пов'язанi з легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв, одоржаних
злоIмнним шJIяхом, фiнансуванням тероризму та фiнансувшrЕям розповсюдження зброТ

масового знищення.

3.1. Фiнансова операцiя не пiдлягае внугрiшньому фiнансовому монiторингу
вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону Украiни "Про запобiгання та протидiю легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злоtIинним шJIяхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення".
З.2. Фiнансова операчiя пiдлягае внугрiшньому фiншrсовому монiторинry

вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону Украiни "Про запобiгшrня та rrротидiю лега-пiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шJuIхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення". Вiдповiдно до вимог пункry 12

Порядку подчlншI iнформацii для взяття на облiк (зняття з облiку) суб'ектiв первинного

фiнансового монiторингу, виявленш{ та реестрацii, а також подання суб'ектами
первинного фiнансового монiторингу .Щержавнiй сrryжбi фiнансового монiторингУ
iнформацii про фiнансовi операцii, що пiдtягають фiнансовому монiторингу, iншоi
iнформацiТ, що може буги пов'язана з лега-пiзацiею (вiдмиванням) доходiв, одержаних
злочинним шл.D(ом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдженшI
зброi масового знищення, затвердженого Кабiнетом MiHicTpiB Украiни вiд 05.08.2015
Ns 552, iнформацiю про проведення фiнансовоi операчii внесено до Реестру фiнансових
операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу.

Iнформацiя про фiнансову операцiю направлена до ,Щержфiнмонiторинry УкраiЪи в

установленому законодавством IIорядку.

Варiанm М 3

1. За результатаNIи здiйснення iдентифiкацii, верифiкацii клiента та вивчення його

фiнансовоi дiяльностi та оцiнювання ризикiв легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних



злочинним шJIяхом, або фiнансувiшню тероризму, клiснту фiнаrrсовоi операцiТ визначено
високий piBeHb ризику.

2.1. Пiдстав пiдозрювати або достатнiх пiдстав пiдозрювати, що дiяльнiсть особи
tм використання активiв, wr фiнансова операчiя пов'язана, стосуеться або призначена для
легалiзацii (вi.щливання) доходiв, одержаних злотIинним uuuжом, фiнансування тероризму
чи фiнансування розповсюдження зброi масового знищення немае. (Не моасе буmu

засmосовано у вuпаdках, зазначенuх в чаZiпuнi. 4 сmаmmi б Закону YKpaiHu КПРО

запобizання mа проmudiю леzа,riзацiI (вiOлluванню) dохоdiв, оdержанllх злочuннuм
tлtJlяхоul, фiнансуванню mерорuз74у mа фiнансуванню розповсюdэюення зброi л,uacoaoao

знutцення>).
2.2. Наявнi достатнi пiдстави пiдозрювати, що дiяльнiсть особи tIи використання

активiв, чи фiнансова операцiя пов'язанi з лега.lliзацiею (вiдмиванням) доходiв, одержаних
злочинним шJutхом, фiнансуваrrням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброI
масового знищення.

3. Фiнансова операцiя пiдлягае внугрiшньому фiнансовому монiторингу вiдповiдно

до статгi 16 Закону УкраiЪи "Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню)

доходiв, одержаних злочинним шJIяхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброi масового знищення". Вiдповiдно до вимог пункту 12 ПорядкУ
подання iнформацii дJIя взяття на облiк (знятгя з облiку) суб'ектiв первинного фiнансового
монiторингу, виявлення та реестрацii, а також подЕшшI суб'ектаrчrи первинного

фiнансового монiторингу Щержавнiй с.тryжбi фiнансового монiторингу iнформацii про

фiнансовi операцii, що пiдrrягають фiнансовому монiторинry, iншоi iнформацii, що може
бути пов'язана з легалiзацiею (вiдмившrням) доходiв, одержalних злочинним шляхом, абО

фiнансуванням тероризму tIи фiнансуваннrlм розповсюдження зброТ масового знищеЕня,
затвордженого КабiIIетом MiHicTpiB Украни вiд 05.08.2015 JtlЪ 552, iнформацiю прО

проведення фiнансовоi операцii внесено до Реестру фiнацсових операцiй, що пiдлягають

фiнансовому монiторинry.
Iнформацiя про фiнансову операцiю наIIравлена до ,Щержфiнмонiторингу УкраiЪи в

установленому законодчlвством порядку.

,Щаmа склаdання анкеmu

Суб'екm первuнно2о

ф iH ан с о в о zо л,tон imорuнzу
(пidпuс) (iнiцiалu прiзвutце суб' екmа)
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