مدیریتکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره( )2ماده( )11و تبصره( )1ماده()12
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص

اسفندماه 1398

«دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره( )2ماده( )11و تبصره( )1ماده()12
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
در اجرای تکلیف مقرر در «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ  1398/11/29شورای
پول و اعتبار ،ابالغی طی بخشنامه شماره  98/426351مورخ 1398/12/08؛ «دستتورالعمل نوتوه ا تس مستتنماض مو تو
تبصره( )2ماده( )11و تبصره( )1ماده( )12دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که از این پس بته ا تصتار
"دستورالعمل" نامیمه میشود ،تموین میگردد.
ماده – 1در کلیه نقل و انتقاالض حضوری وجوه باالتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانته مشتتری حقیقتی و
وجوه باالتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی ،انتقتال
وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلم) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله ،قرارداد و یتا علتت انتقتال
وجه میباشم.
ماده  - 2کارسازی دستور پردا ت صرفاً با لواظ ترتیباض درنظرگرفتهشمه و ا س مستنماض اشارهشمه در ایتن دستتورالعمل
مجاز میباشم.
ماده  - 3سامانه عملیاتی موسسه اعتباری بایم به گونهای طراحی شود که در صورض عمم تکمیل فیلم بابت ،کارسازی دستور
پردا ت امکانپسیر نباشم.
ماده  - 4فیلم بابت بایم صرفاً از میان گزینههای موجود در سیستم قابل انتخاب باشم و امکان ثبت عبارضهای غیرسیستتمی
وجود نماشته باشم.
ماده  - 5در صورض عمم تطابق مستنماض ارائهشمه با مو و انجام تتراکنش ،موسسته اعتبتاری مکلتف استت مستتنماض
دریافتی را با سوابق مشتری ،اطالعاض هویتی ،اقتصادی و مالک واقعی ،تراکنشهای انجامشمه توسط وی و  ...مقایسه نموده،
من انجام تراکنش ،اقمام به برآورد ریسک مشتری نمایم .در صورض وجتود ریستک پتایین ،گتزارل عملیتاض و معتامالض
مشکوک( )STRبه مرکز اطالعاض مالی و مبارزه با پولشویی وزارض امور اقتصادی و دارایی( )FIUو در صورض داشتن ریستک
باال ،عالوه بر موارد پیشین ،مو و به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز گزارل شود.
ماده  – 6سامانه عملیاتی موسسه اعتباری بایم به گونهای طراحی گردد که چنانچه مجمو تراکنشهای مشتتری از ستقف در
نظر گرفته شمه(دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز) ،بیشتر شود ،هشمار الزم توسط سامانه اعالم شود.

ماده  – 7موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نمایم که واحمهای بازرسی/مبارزه با پولشویی به صورض روزانه گزارل
کلیه نقل و انتقاالض درونبانکی و بینبانکی(ساتنا) را به صورض سیستمی دریافت و به تفکیک برای شعبی کته تتراکنش در آن
انجام شمه است ،ارسال نماینم و شعب یادشمه موظفنم تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضتمام تو تیواض
تکمیلی را به واحمهای مربوط ارسال مینماینم .واحمهای یادشمه نیز موظفنم اسناد دریافتی را از طریق رولهای سیستمی یا
بازرسی حضوری با رویکرد ریسکموور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقماماض بهعملآممه را بته متمیریت کتل مقترراض،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال نماینم.
ماده  – 8موسسه اعتباری مکلف است سیستمهای عملیاتی ود را به گونهای طراحی نمایم که شتر فیلتم بابتت در دستتور
پردا ت ساتنا و نقل و انتقاالض درون بانکی و مستنماض دریافتی بابت مو و این دستورالعمل به شر جمول زیر ثبت و ا تس
گردد.
ردیف

موضوع انجام تراکنش

مستندات مورد نیاز

1

واریز حقوق

ارائه لیست بیمه  +لیست حقوق (بایم همپوشانی داشته باشم)

2

امور بیمه مماض

یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است.

3

امور درمانی

اسناد درمانی ارائه شود.

4

امور سرمایهگساری و بورس

یک طرف حساب نهادهای مالی مجاز باشم.

5

امور ارزی در چارچوب وابط و مقرراض

مستنماض مربوط به مو و ارزی

6

پردا ت قرض و تادیه دیون(قرضالوسنه ،بمهی)... ،

به شر فرم پیوست

7

امور بازنشستگی

طرف حساب صنموق بازنشستگی (فهرست مطابق با جمع مبلغ)

8

معامالض اموال منقول

حماقل مبایعهنامه ارائه شود (بجز ودرو بقیه موارد چک شود)

9

معامالض اموال غیرمنقول

حماقل مبایعهنامه ارائه شود.

10

ممیریت نقمینگی

جابجایی بین حسابهای مشتری(درون یا بین بانکی)

11

عوارض گمرکی

اسناد مرتبط گمرکی

12

تسویه مالیاتی

طرف حساب اداره مالیاتی است  +اظهارنامه مالیاتی

13

سایر مماض دولتی

مستنماض مربوط

14

تسهیالض و تعهماض

اسناد مرتبط بانکی

15

تودیع وثیقه

یک طرف تراکنش ،حساب بانک است.

16

هزینه عمومی و امور روزمره

قبوض مرتبط ارائه شود.

17

کمکهای یریه

یک طرف تراکنش حساب مؤسسه یریه ثبت شمه رسمی میباشم.

18

ریم کاال

پیشفاکتور ریم کاال و یا تصویر قرارداد

19

ریم مماض

پیشفاکتور ریم ممت و یا تصویر قرارداد

1

 منظور از نهادهای مالی مجاز صنموق سرمایهگساری ،شرکتهای کارگزاری ،شرکتهای سرمایهگساری ،شرکتهای تامین سرمایه ،هلمینگهای مالی ،شرکتهایسبمگردان میباشم.

1

فرم مربوط به ردیف  6جدول مستندات

پرداخت کننده:
نام و نام انوادگی  /نام شرکت.............................................................................................................................................
تاریخ تولم  /ثبت  .................................................................شماره شناسنامه  /ثبت ...........................................................
مول تولم  /ثبت  ..........................................شماره ملی /شناسه ملی  /شناسه اتبا

ارجی ...................................................

آدرس ...................................................................................................................... :کمپستی........................................... :
شماره تلفن ثابت ..................................... :شماره تلفن همراه......................................... :
مبلغ قابل پردا ت..................................... :

دریافت کننده:
نام و نام انوادگی  /نام شرکت.............................................................................................................................................
تاریخ تولم  /ثبت  ...................................................................شماره شناسنامه  /ثبت ..........................................................
مول تولم  /ثبت  ............................................شماره ملی /شناسه ملی  /شناسه اتبا

ارجی .................................................

آدرس ........................................................................................................................ :کمپستی......................................... :
شماره تلفن ثابت ..................................... :شماره تلفن همراه......................................... :

اینجانب پردا ت کننمه وجه فوق با عنایت به عمم وجود مستنماض قانونی در صوص علت پردا ت به دریافت کننتمه وجته ،اقترار
مینمایم که پردا ت وجه مزبور ناشی از  ............................................................بوده و تمامی مسئولیت آن بتر عهتمه اینجانتب
میباشم.

تاییدیه کاربر بانک

موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد.
امضاء مشتری:

«دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره( )2ماده( )11و تبصره( )1ماده( )12دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای باانکی

اشخاص» در ( )8ماده در چهل و پنجمین جلسه مورخ  1398/12/13کمیسیون مقرراض و نظارض موسستاض اعتبتاری بته تصتویب
رسیم و از تاریخ ابالغ ،الزماالجراء میباشم.

