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СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ: ПОНЯТТЯ

Поняття

• елемент внутрішнього фінансового 
моніторингу виявлення та аналізу 
сумнівних операцій, які потребують 
підвищеної уваги та дає змогу 
ефективно відстежувати потенційно 
підозрілу діяльність з метою 
протидії відмиванню коштів

Зміст

• полягає у безперервному виявленні 
та перевірці операційної діяльності 
клієнта з моменту відкриття 
рахунку, які базуються на 
визначеному наборі критеріїв, ознак 
і встановлених граничних значень 
(порогів/ лімітів)



СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ: PROCESSFLOW

Визначення операцій, 
щодо яких доцільно 

провести поглиблену 
перевірку

Автоматичний відбір 
операцій(-ї), щодо яких 

потрібно провести 
детальну перевірку 

Аналіз отриманої 
інформації

Визначення 
додаткових 

відомостей, які 
необхідно отримати 

для аналізу отриманої 
інформації

Отримання додаткової 
інформації від клієнта 

та від особи, яка 
відповідальна за 

роботу із клієнтом 

Аналіз додаткової 
інформації

Підготовка висновку 
щодо операції

За необхідності: 
підготовка доповіді 

про сумнівну 
діяльність

Аналіз доповіді про 
сумнівну діяльність

Прийняття рішення 
відповідальним 

працівником щодо 
подальших дій щодо 

клієнта



IRS Circular 230 Disclosure: Citigroup Inc. and its affiliates do not provide tax or legal advice. Any discussion of tax matters in these materials (i) is not intended or written to be used, and cannot be used or

relied upon, by you for the purpose of avoiding any tax penalties and (ii) may have been written in connection with the "promotion or marketing" of any transaction contemplated hereby ("Transaction").

Accordingly, you should seek advice based on your particular circumstances from an independent tax advisor.

Any terms set forth herein are intended for discussion purposes only and are subject to the final terms as set forth in separate definitive written agreements. This presentation is not a commitment or firm offer and does not

obligate us to enter into such a commitment, nor are we acting as a fiduciary to you. By accepting this presentation, subject to applicable law or regulation, you agree to keep confidential the information contained herein and

the existence of and proposed terms for any Transaction.

We are required to obtain, verify and record certain information that identifies each entity that enters into a formal business relationship with us. We will ask for your complete name, street address, and taxpayer ID number.

We may also request corporate formation documents, or other forms of identification, to verify information provided.
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