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Червоні прапорці
Серед інших:

Публічні діячі

Акції на пред’явника

Офшорні компанії

Негативна преса

Країна високого ризику згідно списку банку

Високоризикові продукти/послуги

Режим вивчення 
клієнта

- Спрощене

- Стандартне

- Посилене

Рівень ризику 
клієнта
- Низький

- Середній

- Високий

- Неприйнятно високий

Частота 
перегляду/Рівень 

затвердження

Ризик орієнтований підхід



Спрощене 
вивчення

Визначення структури 
власності, включаючи проміжні 

материнські компанії

Ідентифікація і верифікація 
кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів)

Стандартне 
вивчення

Визначення структури власності, 
включаючи проміжні 
материнські компанії

Ідентифікація і верифікація 
кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів)

Перевірка наявності негативної 
преси

Посилене 
вивчення

Визначення структури власності, 
включаючи проміжні материнські 

компанії

Ідентифікація і верифікація кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів)

Перевірка наявності негативної преси

Верифікація особи кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) 

Встановлення джерел багатства 
кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів)

Встановлення джерел походження 
грошових коштів

Пошук більш детальної інформації про клієнта (КБВ, 
представників клієнта) за допомогою поглибленого 

аналізу

Дозвіл керівника банку на встановлення 
/ продовження ділових відносин

На основі зібраної інформації, оцінити рівень ризику клієнта і задокументувати рішення щодо 
прийняття/неприйняття потенційного клієнта на обслуговування із обґрунтуванням прийнятого рішення.



Перевірка наявності негативної преси



Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
великих корпоративних клієнтів

Інформація/документи може бути отримана:

✓безпосередньо від клієнта банку;

✓інформація, отримана у вигляді листа, складеного та засвідченого належним
чином материнською компанією клієнта/реальним КБВ клієнта;

✓з публічних джерел, у тому числі, з мережі Інтернет (наприклад, з офіційного
сайту клієнта, материнської компанії клієнта; з сайтів, які містять інформацію
стосовно реєстру юридичних осіб/компаній тієї чи іншої країни).

Отриману інформацію доцільно порівняти з інформацією з інших джерел
(дані фондової біржі (якщо цінні папери материнської компанії клієнта
обертаються на фондовій біржі), аудиторські звіти, комерційні бази, незалежні
видання з надійною репутацію (Bloomberg, Forbes, Reuters тощо) для того, що б
впевнитися, що банком встановлені реальні КБВ, а не особи, які є агентами,
номінальними власниками або є тільки посередниками щодо права власності.

https://www.bloomberg.com/
https://www.reuters.com/


Ситуативний приклад

Позитивна практика
До банку звернулася компанія з метою відкриття поточних рахунків, якою була
надана структура власності, що включала кілька рівнів власності. Надана структура
власності закінчувалася холдинговою компанією (Нідерланди), і потенційним
клієнтом було вказано в опитувальнику, що інформацією щодо КБВ локальна
компанія не володіє. Згідно даних ЄДР КБВ у компанії відсутні.

З метою встановлення КБВ локальної компанії банк звернувся до холдингової
компанії з проханням розкрити її повну структуру власності. Ще три рівні власності
були розкриті холдинговою компанією з зазначенням материнської компанії
(Австрія). Для отримання подальшої інформації банку було рекомендовано
звернутися до юридичної компанії (Австрія), яка обслуговує материнську
компанію, оскільки тільки вказана юридична компанія була уповноважена
материнською компанією розкривати структуру власності останньої. Банк
звернувся до юридичної компанії із запитом і отримав інформацію, що фізичні
особи, які одноособово володіють прямо або опосередковано 25% і більше в
локальній компанії відсутні.

Згідно даних комерційної бази, якою користується банк, локальною компанією
опосередковано володіють (95%) п’ятеро членів однієї родини . Ці ж п’ятеро осіб
були вказані як КБВ материнської компанії у виданнях з надійною репутацію
(Bloomberg, Forbes). Вони (як діти) успадкували частки у капіталі компанії після
смерті її засновника.

Отже, банком здійснено всі достатні дії щодо встановлення КБВ потенційного
клієнта (п’ять вище вказаних осіб). Ідентифікаційні дані КБВ банком встановлені на
основі даних видань з надійною репутацію, а також даних комерційної бази, якою
користується банк.

Негативна практика
Встановлення КБВ (відсутності КБВ) лише на
основі інформації, наданої клієнтом, та даних
ДР без порівняння отриманої інформації з
даними з інших джерел (з офіційного сайту
клієнта, материнської компанії клієнта; з
сайтів, які містять інформацію стосовно
реєстру юридичних осіб/компаній тієї чи
іншої країни; дані фондової біржі (якщо цінні
папери материнської компанії клієнта
обертаються на фондовій біржі), аудиторські
звіти, комерційні бази, видання з надійною
репутацію (Bloomberg, Forbes, Reuters тощо)
для того, що б впевнитися, що банком
встановлені реальні КБВ, а не особи, які є
агентами, номінальними власниками або є
тільки посередниками щодо права власності.

https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/
https://www.reuters.com/


Ситуативний приклад

Позитивна практика
До Банку звернулася компанія з метою відкриття поточних рахунків, якою була надана структура власності, що включала
кілька рівнів власності і закінчувалася холдинговою компанією. Згідно структури власності, наданої потенційним клієнтом, 60%
акцій холдингової компанії обертаються на Варшавській фондовій біржі (власники 10% акцій і більше відсутні). Решта 40%
акцій холдингової компанії належать канадській компанії, 100 % акцій якої, в свою чергу, обертаються на Фондовій біржі
Торонто. Потенційним клієнтом було вказано в опитувальнику, що фізичні особи, які одноособово прямо або опосередковано
володіють 25 % і більше статутного капіталу холдингової компанії відсутні, тому КБВ у компанії відсутні. Інформація щодо
відсутності КБВ у потенційного клієнта також підтверджувалася даними ДР.

Проте банком на основі аналізу публічної інформації (Wikipedia) встановлено, що канадський бізнесмен контролює вказану
вище канадську компанію. Видання з надійною репутацію (Bloomberg, Forbes, Reuters тощо) та дані комерційної бази, якою
користується банк, також підтверджували дану інформацію, та у річному звіті канадської компанії за 2016 рік було вказано, що
канадський бізнесмен володіє 46% прав голосу в компанії.

Вказана вище інформація була доведена до відома потенційного клієнта, та була відображена ним в структурі власності.
Оскільки локальна компанія не володіла даними щодо ідентифікаційних даних канадського бізнесмена – кінцевого
бенефіціарного власника (контролера), та, враховуючи, що такі дані були наявні в публічних джерелах, потенційним клієнтом
ці дані були вказані в його структурі власності з відміткою, що вони базуються на публічних даних.

Отже, банком здійснено всі достатні дії щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) потенційного
клієнта.

https://www.wikipedia.org/
https://www.bloomberg.com/
https://www.reuters.com/


Публічні діячі: Виявлення / Встановлення джерел 
багатства/коштів

Методи 
виявлення/інструментарій

Інформація, отримана 
від клієнта

Комерційні бази

Перевірка наявності 
негативної преси

Пошук більш детальної 
інформації про клієнта 

(КБВ, представників 
клієнта) за допомогою 
поглибленого аналізу



Джерела походження 
багатства/коштів
Багатство (активи)

Для встановлення джерел походження
багатства необхідно проаналізувати
діяльність, за допомогою якої особою набуті
її активи.

Якщо джерела походження багатства особи
не можуть бути встановлені з незалежних
публічних джерел з надійною репутацією
(Forbes, Bloomberg та ін.), або, якщо наявної
інформації недостатньо, тоді такі дані мають
бути отримані від клієнта.

Кошти

Джерелами походження коштів клієнта, як 
правило, є доходи від операційної діяльності 
(юридична особа) / заробітна плата (фізична 
особа); для новостворених підприємств –
внески засновників.

У випадку, якщо джерела походження коштів
клієнта не можуть бути встановлені на основі
аналізу його господарської діяльності (не є
очевидними), додаткові роз’яснення мають
бути отримані від клієнта.



Встановлення джерел походження 
багатства



Questions


