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Məqsəd 

ÖMT siyasəti "Günay Bank" ASC tərəfindən təklif olunan bütün yeni və mövcud(real) müştəri 

münasibətlərinə, habelə bütün bank məhsul və xidmətlərinə aiddir. ÖMT siyasəti müştərilərimiz və 

onların biznes və maliyyə fəaliyyəti haqqında müvafiq məlumatları toplamaq üçün daimi riskə 

əsaslanan bir prosesdir: 

• Müəyyən edilmiş fakt və məlumatlara uyğun gəlməyən müştəri fəaliyyətinin zamanında 

müəyyənləşdirilməsinə köməklik göstərir. "Günay Bank" ASC, məhsullarını və xidmətlərini qeyri-

legal məqsədlər üçün istifadə olunmasının qarşısını almağa məsuliyyətlidir. ÖMT  siyasəti və ona 

dəstəkləyici prosedurlar çirkli pulların yuyulması, terrorçuluq, saxtakarlıq və şəxsiyyət oğurluğunun 

qarşısının alınması və aşkar edilməsi proqramında əsas komponentdir; 

• Müştərilərimizin maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün müvafiq məhsul və xidmətləri 

müəyyənləşdirməyə kömək etmək məqsədilə kifayət qədər məlumat toplamaq. Biz yalnız "Günay 

Bank" ASC-nin Məxfilik Sazişində göstərilən məqsədlər üçün lazım olan məlumatları istəyərik. 

 

Müştəri şəxsiyyətinin  təsdiqlənməsi  

Biz müştəri ilə əlaqələr qurarkən, münasib vaxt çərçivəsində məqbul eyniləşdirmə 

metodlarından istifadə edərək subyektin şəxsiyyətini və ya  təşkilatın hüquqi mövcudluğunu 

həqiqiliyini təsdiq edəcəyik. Hər hansı bir bank məhsulu və ya xidməti qurulduqda, bundan üçüncü 

şəxsin xeyrinə və ya əleyhinə istifadə edəcəyini müəyyənləşdirilməsi üçün sorğu-sual ediləcəkdir. 

Ehtiyac olduğu halda, əlaqər yaratmadan öncə üçüncü tərəf və onların müştəri ilə əlaqələri haqqında 

məlumatlar əldə ediləcəkdir.  

Müştəri barəsində tələb olunan məlumatlarının toplanması və onların qeydiyyatı xidməti - 

Biz qiymətli kağız sahibləri, vasitəçilər və başqa maraqlı tərəflər daxil olmaqla real və potensiallı 

müştərilərlə bağlı bütün müvafiq məlumatları toplayacaq və qeydiyyata alacağıq və hər bir əlaqənin 

niyyət və məqsədini təyin edəcəyik. Tətbiq olunacağı yerlərdə gözlənilən hesab fəaliyyətinin 

növündən, həcmindən və dövrililiyindən (tezliyindən) asılı olaraq daxil olan vəsaitlərin və ya 

aktivlərin mənbəyi barəsində vacib məlumatların toplanması üçün sorğu göndərəcəyik. Qeyd olunan 

tədbirlərin görülməsi nəticəsində müştəri növünə əsaslanaraq işgüzar münasibətlərinn, məhsul və 

əməliyyatlarının riskə həssaslığı dərəcəliyini müəyyənləşdiriləcəkdir. 

 

 

Müştəri məlumatlarının yoxlanması 

Biz etibarlı mənbələr tərəfindən potensial müştərilər haqqında verilən əsas məlumatları 

yoxlamaq üçün məqsədə uyğun və lazımi tədbirlər görəcəyik. Yüksək dərəcəli risklərə malik olan 

əlaqələr üçün əlavə yoxlama tədbirləri həyata keçirəcəyik. Anonim şəklində  və ziddiyətli 



məlumatları təqdim edən hər hansı bir şəxslə və ya təşkilatla əlaqələrin yaradılmasından, davam 

etməkdən və ya ümumiyyətlə sazişlərin bağlanmasından imtina edəcəyik, o haldaki, uyğunsuzluq və 

ya əmələ gələn ziddiyyət məqsədə uyğun sorğu-sual nəticəsində həll edilə bilinməz.. 

 

Müştəri məlumatlarının monitorinqi və yenilənməsi 

Biz sazişləri eyniləşdirmək və bu barədə məlumat vermək üçün qeyri-leqal və yalnış 

fəaliyyət göstəriciləri olan müştəri fəaliyyətinə nəzarət edəcəyik. Biz müştərilərə və onların işgüzar 

və maliyyə fəaliyyətləri ilə bağlı məqsədimizə nail olmaq üçün toplanmış dəqiq, dolğun və faktiki  

məlumatların saxlanılmasını öz öhtəmizə götürürük. Bir müştərinin maliyyə fəaliyyətində 

dəyişikliklər ortaya çıxarsa, həmin kənarlaşmaların əsas səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün tədbir 

görəcəyik. 

 

Təlim 

Günay Bankın işçilərilə,  müştəriləri müəyyənləşdirmək üçün və şübhəli əməliyyatlarla 

əlaqəsi olan müştərilərə qarşı  dərhal və lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi  üçün “Öz müştərini 

tanı” mövzusunda təlim keçiriləcək. Müştəri və benefisiarın identifikasiyası və yoxlanılması üzrə 

həmin təlimlər birbaşa müştərilərlə ünsiyyətdə olan və çirkli pulların yuyulması və terrorçuluq 

təhlükəsilə qarşılaşa biləcək bankın digər sahələrində də işləyən bütün işçilərə keçiriləcəkdir. Bu 

təlimlər ilk növbədə yuxarıda qeyd olunan işçilərlə onların işə başladığı vaxtan etibarən 12 aydan bir 

mütəmadi olaraq aparılacaqdır. Bundan əlavə, bu işçilər öz müştərinizi tanı təlimatına aid hər bir 

yeniliklər (metod , üsullar və texnikalar) barəsində daim məlumatlandırılacaqlar. 

 

 

 

 


