ﺴﺖ
اﻓﺮاد دارای ﭘ ُ
و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ازﺗﺎرﯾﺦ اول اوت  ۲۰۱۵ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی در ﻗﺎﻧﻮن "ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ" ﺑﮫ اﺟﺮا در
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اطﻼع داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮھﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﮭﺎ دارای ﭘ ُ
اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮﺋﺪ و اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ )(PEP
ﻓﺮد دارای ﭘ ُ

ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
)،(Politically Exposed Person – PEP
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ در دوﻟﺖ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﮭﻢ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﮭﻢ
ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و اﻋﻀﺎ ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﮫ
اﺣﺰاب ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ،
ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اداری ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﻔﺮا ،اﻣﯿﺮان ارﺷﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ )ارﺗﺸﺒﺪُ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ،ﺳﺮﮔﺮد ،درﯾﺎﺑﺪُ،
درﯾﺎﺳﺎﻻر و درﯾﺎﺑﺎن( ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه در ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی در ھﯿﺌﺖ
رھﺒﺮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺒﺌﺖ
رھﺒﺮی ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ و ﻏﯿﺮه( اﺳﺖ.

ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد دارای ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮای رﺷﻮه
ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮوف
ﺑﺎﻧﮏ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم
ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮوف ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اطﻼع داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ،ھﻤﺰی ،ﻓﺮزﻧﺪان و ھﻤﺴﺮان ،ﺷﺮﯾﮏ
ھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ھﻤﺰی ھﺎی آﻧﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮوف ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ:
• ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺤﺎء ﺷﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ
ﯾﺎ در ھﯿﺌﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آن ﻧﻔﻮذ دارد
• ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻓﺮد
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﯾﺎ
دارای ﭘ ُ
دارد – در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ
ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ /ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ

• ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺴﺖ و
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ھﯿﺌﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آن ﻧﻔﻮذ دارد.

واﻟدﯾن

ھﻣﺳر ﯾﺎ ھر ﻓرد دﯾﮕر
ﻣﺷﺎﺑﮫ آن

از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮد دارای
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮدۀ او و
ﭘ ُ
ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮوف او ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ
آﻏﺎز و اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری /ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

PEP

ﻓرزﻧد ﯾﺎ ھﻣﺳران آﻧﮭﺎ ﯾﺎ اﻓراد
ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺳران

دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ
اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﯾﮏ
ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮫ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﻧﮏ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ داراﺋﯽ ھﺎ و ﭘﻮﻟﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری-ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ھﺎ
ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮوف ﻓﺮد
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دارای ﭘ ُ

ھﻣﮑﺎران ﻣﻌروف

ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻣﮭﻢ
اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﯿﻢ آن ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﮫ ﺳﮭﻢ او در
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۵درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ھﯿﺌﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮫ ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ
اطﻼع داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﺪف از
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری-ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮی آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻋﺎدی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت
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ﺑﺎ ھﻤﮥ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ
اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد را ﺑﮫ روز ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در طﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد در
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮارد را داﺋﻤﺎ ً ﺑﮫ روز ﮐﻨﺪ.
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﭘ ُ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
وﻗﺘﯽ وظﺎﯾﻒ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد دارای
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭘ ُ
ﺣﺪاﻗﻞ  18ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮد دارای
ﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .از آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
ﭘ ُ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﯾﺴﮑﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

