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அைனத் வணிக வங்கிகளின்
தைலைம அ வலர்க க்கும்
அன் ைடயீர்,
“உங்கள் வா க்ைகயாளைர ெதாிந் ெகாள் ங்கள்” (உவாெத) (KYC)
க ப் ப் பணத்ைத ெவள்ைளயாக்குவைதத் த க்கும் நடவ க்ைககள்
ஆகஸ்ட்
16
ேததியிட்ட,
“உங்கள்
வா க்ைகயாளைர
ெதாிந் ெகாள் ங்கள்” ைறகள் மீதான வழிகாட் தல்கள் அடங்கிய எங்கள்
சுற்றறிக்ைக DBOD.NO.AML.BC.18/4.01.001/2002-2003ஐப் பார்க்க ம். வங்கிக்
கணக்ைகத் வக்கும்ேபா , வா க்ைகயாளைர அறிந் ெகாள் ம் ைறகள்
பற்றி ம், சந்ேதகத்திற்கு இடமான நடவ க்ைககைள உாிய அதிகாாிகளிடம்
ெதாிவிப்ப
பற்றி ம் அாி
த்தியி ந்ேதாம்.
தீவிரவாதத்திற்கு நிதி
அளிப்பைத ம், க ப் ப் பணத்ைத ெவள்ைளயாக்குவைத ம் த க்கும்
நடவ க்ைககைள,
நிதிசார்ந்த
சிறப் க்
கடைமப்
பைட
பாிந் ைர
ெசய் ள்ள .
அதன் அ ப்பைடயில் வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந்
ெகாள் த ன் வழி ைறகள் ம
ஆய்
ெசய்யப்பட்டன.
ம
ஆய்
ெசய்யப்பட்ட இந்த நடவ க்ைககள் தீவிரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பைத ம்
க ப் ப் பணத்ைத ெவள்ைளயாக்குவைத ம் த க்கும் சர்வேதசத் தரம் வாய்ந்த
நடவ க்ைககளாக இ க்கிற .
எனேவ இந்திய வங்கிகள் உலகளாவிய
நிதியியல் நல் ற கைள ேமற்ெகாள்ள, இத்தைகய நட ைறகைள அமல்
ப த் வ
அவசியமாகிற . சிறப் க் கடைமப்பைடயின் பாிந் ைரகளின்
விபரங்கள், வங்கிக் கண்காணிப் பற்றிய பாசல் கு (BASEL Committee) யின்
“வா க்ைகயாக்ளர்க க்கான ெநறி ைறகள்” பற்றிய அறிக்ைக விபரங்கள்
ஆகியன இைணக்கப்பட் ள்ளன. இச்சுற்றறிக்ைக கிைடத்
ன் மாத கால
அவகாசத்திற்குள் வங்கிகள் வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள்வ பற்றி ம்
க ப் ப் பணத்ைத ஒழிப்ப
பற்றி ம் ெகாள்ைளைய வகுத்
தங்கள்
இயக்குநர் கு வின் ஒப் தைலப் ெபற் நைட ைறப் ப த்த ேவண் ம். 2004
சம்பர் 31 ேததிக்குள் இ சம்பந்தமான அைனத் விபரங்களி ம் எல்லா
வங்கிக ம் ெதளி ர ெசயலாற்ற ேவண் ம்.
2002

ேததியிட்ட எங்கள் சுற்றறிக்ைக DBOD.AML.BC.
இல்
ஏற்கனேவ
ெசால் யி ந்தப ,
NO.83/14.01.001/2003-2004
வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
திரட்டப்ப ம்
தகவல்கள்
ரகசியமாகப்
பா காகக்கப்படேவண் ம். எக்காரணத்திற்காக ம் வங்கிகள் அைவகைளத்
தாங்கள் சார்ந்த எந்த அைமப் க்ேகா அல்ல
ேவ
நி வனத்திற்ேகா
அவர்கள வியாபார நிமித்தமாகேவா அல்ல ேவ எதற்காக ம் ெகா க்கக்
கூடா .
வா க்ைகயாளர்கள் அளிக்கும் அவர்கைளப்பற்றிய தகவல்கள்,
வங்கிகள் எதிர்ேநாக்கும் அபாயங்கைளச் சமாளிக்கச் சம்பந்தப்பட்டைவகேள
தவிர
ேவ
எந்த
ெசயல்பாட் க்கும்
சம்பந்தப்பட்டைவகளாக

2.

2004

ேம

12

உபேயாகப்ப த்தக் கூடா .
இவ்வழிகாட் தல்கள் கண் ப்பாகச் ெசயல்
ப த்தப்பட ேவண் ம்.
கணக்குத்
வங்கும் ேபா
மற்ற விபரங்கைள
வா க்ைகயாளர் அ மதி டன்தான் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
3.
50,000/- ம் அதற்கு ேம மான ெதாைகக்கு, வைர க் காேலாைல,
தந்தி மாற்றம் ேபான்ற எந்த வைகயில் அ ப்பக் ேகாாினா ம் அல்ல
பயணக்
காேசாைல
ேபான்ற
வைககளில்
அளிக்கப்
பணம்
ெச த் வதானா ம், வா க்ைகயாளர் கணக்கில் கழித் த் தான் அச்ேசாைல
வழங்கப்படேவண் ேம அன்றி ெராக்கமாக வாங்கி அச்ேசாைலைய அளிக்கக்
கூடா .
4.
அந்நியப் பங்களிப் மற் ம் ஒ ங்கு ைறச் சட்டம் 1976ந் விபரங்கள்
கண் ப்பாக அமல்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
5.
1949 வங்கி ஒ ங்கு ைறச் சட்டம் பிாி
35A இன் கீழ் இந்த
வழிகாட் தல்கள் பிறப்பிக்கப்ப கின்றன.
எனேவ இதைன மீறிச்
ெசயல்ப த ம், இதைன அமல்ப த்தாமல் இ ப்ப ம் ேமேல ெசால்லப்பட்ட
சட்டத்தில் கண் ள்ள அபராதத் தண்டைனக்குாிய ெசயல்களாகும்.
6.
வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள் – பற்றி வங்கி ெகாள்ைக
வகுத் இயக்குநர் கு ஒப் தல் ெபற் அறி ைரகள் வழஙப்பட்டால் அதற்கு
ன்னர் இந்த வைகயில் அறி
த்தப்பட்டைவகைள ரத்
ெசய்
திய
உத்தர கள் நைட றியில் இ க்கும்.
நம்பிக்ைக ள்ள
பிரசாந் சரண்
தைலைமப் ெபா

ேமலாளர்

2

“உங்கள் வா க்ைகயாளைர ெதாிந் ெகாள் ங்கள்” (உவாெத) (KYC)
க ப் ப் பணத்ைத ெவள்ைளயாக்குவைதத் த க்கும் நடவ க்ைககள்
உங்கள் வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந்

ெகாள்

ங்கள் – இலக்குகள்

1.
க ப் ப் பணத்ைத ெவள்ைளயாக்கும் குற்ற நடவ க்ைகளில் ெதாிந்ேதா
ெதாியாமேலா வங்கிகள் சம்பந்தப்ப வைதத் த க்கும் வழி ைறயாகத்தான்
‘உங்கள் வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள்’ ெநறிகள் வங்கிக க்கு
வழிகாட்டப்ப கின்றன. வங்கிக ம் தங்கள் வா க்ைகயாளர்கைள நன்கு
ெதாிந்
ெகாண்
வங்கிச்
ெசயல்பா களில்
உள்ள
ஆபத் கைள
எைடேபாட்
அ க உதவியாக இ க்கும்.
கீேழ தரப்பட்ட நான்கு
க்கியமானைவகைள உள்ளடக்கி இக்ெகாள்ைக வகுக்கப்பட ேவண் ம்.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

வா க்ைகயாளைர ஏற் க்ெகாள் ம் ெகாள்ைக
வா க்ைகயாளைர அறிந் ெகாள் ம் ெகாள்ைக
நிதிசம்பந்தப்பட்ட நடவ க்ைககைள கண்காணித்தல
இடர்பா கைள ம் ஆபத் கைள ம் எதிர்ேநாக்கி நிர்வகித்தல்

வா க்ைகயாளர் – யாெரன்ற விளக்கம்
•

கணக்கு ைவத் க் ெகாண் ள்ள அல்ல
வியாபார ாீதியாக உற
ைவத் க் ெகாண் ள்ள தனி நபர்/அைமப் /நி வனம்

•

யா க்காகேவ ம் கணக்கு ைவத் க் ெகாண்
பயைனப் ெப வர்

•

சட்டப்ப யான பங்குபாிவர்த்தைனத் தரகர்கள், கணக்கீட்டாளர்கள்,
பாிந் ைரயாளர்கள நடவ க்ைககளால் பயன்ெப ேவார்

•

வங்கியின் க ர ம் அல்ல இடர்பா -ஆபத் கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒ
நடவ க்ைகயில் சம்பந்தப்பட் ள்ள தனி நபர்/அைமப் / நி வனம்.

வா க்ைகயாளைர ஏற் க் ெகாள்

இ ந்தால் அதன்

ம் ெகாள்ைக

வா க்ைகயாளைர ஏற் க் ெகாள் ம் ெகாள்ைக ெதளிவாக இ க்க
ேவண் ம்.
வழி ைறகள் ெதளி பட அதில் கூறப்பட்
க்க ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளர்
–
வங்கி
உற
நிைலயில்
கீேழ
கண் ள்ள
வழிகாட் தல்கைளப் பின்பற்றியதாக அக் ெகாள்ைக இ க்க ேவண் ம்.
(I)
(II)

மாற் ப் ெபயர்/ ைனப் ெபயர்/உண்ைமயான ெபயர் இல்லாைம,
இைவகளில் கணக்கு வங்கப்படக் கூடா .
வா க்ைகயாளாின் வியாபர நடவ க்ைககள், எவ்வைகயான
வியாபாரங்கள்,
அவர
இ ப்பிடம்,
அவ ைடய
வா க்ைகயாளர்க டன்
அவ க்குள்ள
உற
நிைலைம,

3

ெகா க்கும் தன்ைமகள், பணப் ழக்கம், ச க நிதி க ரவம்
ஆகியைவகைளக் கணக்கில் ெகாண்
குைறந்த, சுமாரான,
அதிகமான
இடர்பா -ஆபத் ள்ள
வா க்ைகயாளர்
என்
வைகப்ப த்த ேவண் ம். (வங்கிகள் நிைல I, II, III என் கூடப்
பிாித் க் ெகாள்ளலாம். அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கைளத் ெதாி
ெசய்
ேதைவப்பட்டால் உயர் ஆபத்
வைகயாகக் க தப்பட
ேவண் ம்.
(III)

2002 PML சட்டத்தின் ப , வா க்ைகயாளர் த ம் விபரங்க

(IV)

வா க்ைகயாளைரப் பற்றி அறிந்
ெகாள்ள
யாேதாாின்
கணக்ைகத் வக்கேவா
த் க் ெகாள்ளேவா கூடா . ேகட்கின்ற
தகவல்க க்கு அவர் ஒத் ைழயாமல் இ ந்தாேலா அல்ல தராமல்
இ ந்தாேலா கணக்ைகத்
வக்கக் கூடா . கணக்ைக
ப்ப
என்ப உயர் மட்டத்தில், வா க்ைகயாள க்குத் ெதாிவித் , கால
அவகாசம் ெகா த் , பின்னர் எ க்கப்பட ேவண் ம்.

(V)

வா க்ைகயளர்
எந்ெதந்தச்
சூழ்நிைலகளில்
மற்ற
ஒ வர்
சார்பாகேவா அல்ல
மற்ற ஒ
அைமப்
/ நிர்வாகத்தின்
சார்பாகேவா கணக்குகைள இயக்கலாம் என்பதற்கான ெதளிவான
நைட ைறகள் வகுத் அறிவிக்கப்பட ேவண் ம்.
கணக்கு
வங்கு
ன் ேபாதிய ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ,
தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல குற்ற நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள் ம்
நபர் / நி வனம் இவற்ேறா எவ்வைகயி ம் சம்பந்தப்டாதவராக
இ த்தைல உ தி ெசய க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

(VI)

க்கான
ஆவணங்கைள எதிர் ேநாக்கும் இடர்பா -ஆபத் கைளக் கணக்கில்
ெகாண் வைகப் ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்.

ஒவ்ெவா
திய வா க்ைகயாள க்கும் ஒ
சி
குறிப்பிைன அவர்
சார்ந்தி க்கும்
இடர்பா -ஆபத் க்
ேகற்ப
எ திட
ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளர் சி குறிப்பில் அவர அைடயாளங்கள், ச க / நிதி க ரவம்/
வியாபாரவைக / அ
பற்றிய தகவல்கள், இ ப்பிடம்,
கவ்ாி
த யைவ
இ க்க ேவண் ம்.
வங்கி எதிர்ேநாக்கும் இடர்பா -ஆபத் க்க க்ேகற்ப
மட் ேம
இத்தகவல்கைளச்
ேசகாிக்க
ேவண் ம்.
ேவ
எக்
காரணத்திற்காக ம் இத்தகவல்கள் ெவளிேய யா க்கும் ேபாகக்கூடா .
உயர்நிைல நிகரமதிப் ள்ளவர்கள் தவிர எஞ்சி ள்ள தனிநபர்கள் மற் ம்
அைமப் கள், யா ைடய வியாபார நடவ க்ைககள் ெதாிந்த/நி பணமாகக்
கூ ய வழிகளில் மட் ேம நடக்கிறேதா அப்ப ப்பட்ட அைமப் கள் குைறந்த
இடர்பா -அபாயம் உள்ளவர்களாகக் க தப்ப வர். உதாரணத்திற்கு சம்பளம்
வாங்குேவார், ச கத்தில் தாழ்ந்த நிைலயில் உள்ளவர்கள், நி ைவ ம்
ழக்க ம் ெசாற்ப அளேவ இ ப்பவர்கள், அரசுத்
ைறகள், அரசு
நி வனங்கள்,
சட்டாீதியான
அைமப் கள்,
ஒ ங்கு
ைறயாளர்கள்
ேபான்றவர்கள் குைறந்த இடர்பா -அபாயம் உள்ள வா க்ைகயாளர்
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வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள். வா க்ைகயாளர்கள் அைடயாளம், கவாி மட் ேம
இத்தைகய வா க்ைகயாளர் வைகயி
ந் ெபறப்பட ேவண் ம். இவர்கள்
சராசாி
இடர்பா -அபாயம்
அல்ல
குைறந்த
அபாயம்
உள்ள
வா க்ைகயாளர்கள்.
இதற்கு அதிகமான அபாயங்கைள எதிர்ேநாக்க
ேவண் வ ம் வா க்ைகயாளர்க ம் உண் . எந்த இடத்தி
ந் அல்ல
யாாிடமி ந்
நிதி வ கிற
என்ப
ெதளி றத் ெதாியாமல் இ ந்தால்
அல்ல , நடவ க்ைககளின் அைனத் விபரங்கள், எந்த நாட்ைடச் சார்ந்தவர்
என்பெதல்லாம் ெதளிவாகத் ெதாியாமல் இ ப்பவர்கள் சுமாரான அல்ல
அதிகமான இடர்பா
- ஆபத் ைடய வா க்ைகயாளராகக் க தப்ப வர்.
இவர்களிடமி ந் கூ தலான தகவல்கள் ெபறப்படேவண் ம். உதாரணமாக
கு யி ப்ேபார்
அல்லதவர்கள்,
அதிக
நிகரமதிப் ள்ள
தனிநபர்கள்,
க ைண/ெதாண் அைமப் கள், ரஸ்ட் கள், தன்னார்வ தனியார் ெதாண்
நி வனங்கள், கு ம்பப் பங்குதாரர்களாக இ க்கும் கம்ெபனிகள்,
ங்கும்
பங்குதாரர்கைளக் ெகாண்ட நி வனங்கள், அரசியல் சார்ந்த ஆட்கள், ேந க்கு
ேநர் வராத வா க்ைகயாளர்கள் ேபான்றவர்கள் இவ்வைகயில் அடங்குவர்.
வா க்ைகயாளர் ஏற் க் ெகாள்ைக ஏன்ப
வங்கி நடவ க்ைககளி
ந்
பலைர விரட் அ க்கும் ெகாள்ைகயாக இல்லாமல் இ த்த ம் அவசியம்.
ச க நிதி ாீதியாக ந ந்தி ப்பவர்கைள வங்கியிய ல் ேசர்கக
யாதப
இத்தைகய ெகாள்ைகள் இ க்கக் கூடா .
வா க்ைகயாளைர அைடயாளம் கா

ங் ெகாள்ைக

வா க்ைகயாளைர அைடயாளங் கா ங் ெகாள்ைக, ஒவ்ெவா
உற
நிைலயி ம் எப்ப எப்ப இ க்க ேவண் ம் என்
ெதளி ற அறி
த்த
ேவண் ம். வங்கி டன் ெதாடர் ைவப்பைதத் ெதாடங்கும் ேபா , ஒ நிதி
நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள் ம் ேபா ,
ன்னவர் ேசகாித்த தகவல்கள்
சந்ேதகம் எ ந்தால் அல்ல
தரப்பட்ட தகவல்களின் உண்ைம நிைலைய
உ தி ெசய்ய என் பல்ேவ நிைலகளில் வா க்ைகயாளைர அைடயாளம்
கா தல் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளைர
அைடயாளம் காண்ப
என்ப
நம்பத்தகுந்த சுதந்திரமான ஆவணங்கள்
லமாக இ க்க ேவண் ம். ெதாடர்ந் வந்தா ம், எப்ேபாதாவ வந்தா ம்
அைனத்
வா க்ைகயாளர் பற்றி ம், திதாகக் கணக்கு ெதாடங்கும் ேபா ம்,
தி ப்தி ஏற்ப ம் வைகயில் அவர்கள் அைடயாளத்திற்கான ஆவணங்கைளப்
ெபற ேவண் ம். தி ப்தி என்ப சம்பந்தப்பட்ட கிைள உயர் அதிகாாிகளிடம்
ேபாதிய சான் க்குாிய தகவல்கள்/ஆவணங்கள் ேசகாித்
அைவ லம்
வா க்ைகயாளைர அைடயாளம் கா தைல உ தி ெசய்யத்தக்க வைகயில்
அைமந்தி க்க ேவண் ம்.
அவரவர் சம்பந்த இடர்பா
ஆபத் க்கைளச்
சமாளிக்கும் வைகயில் தகவல்கள்/ஆவணங்கள் ேசகாிக்கப்பட ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளர் வைககு (தனி நபர் / அைமப / நி வனம்) ஏற்றாற் ேபால்
ஆவணங்கள் இ க்க ேவண் ம்.
தனி நபர்க க்கு அ யாளம்,
கவாி,
ைகப்படம் இவற்ைற உற்திப்ப த் ம் வைகயி ம், சட்டாீதியான நபர்
என்றால் சட்டாீதியான ஆவணங்கள் அைமதல் ேவண் ம். சட்டாீதியான
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நபாின் சார்பில் கணக்ைக இயக்குபவர் எனில் உாிய அத்தாட்சி அஙகிகாரம்
பற்றிய ஆவணங்கள் இ க்க ேவண் ம். உண்ைமயான ெசாந்தக்காரர் யார்
என்பைத அறிந்
ெகாள் ம் வண்ணம் ஆவணங்கள் இ க்க ேவண் ம்.
இைணப் I இல் ஆவணங்களின் விபரங்கள் ெகா க்கப்பட் இ ந்தா ம்,
வங்கிகள் தங்கள் அ பவத்தி ம் ேதைவயான மாற்றங்கைளச் ெசய் , என்ன
காரணத்திற்காக இைவ ேகட்கப்ப கிறேதா அைத உ தி ெசய் ெகாள் தல்
ேவண் ம்.
நிதி சம்பந்தப்பட்ட நடவ க்ைககைளக் கண்காணித்தல்
4.
வா க்ைகயாளைரத்
ெதாிந்
ெகாள் ங்கள்
நைட ைறயின்
பன்தரத்தக்க வழி ைற என்ணெவனில் ெதாடர்ந் கண்காணித்தேல ஆகும்.
வா க்ைகயாளாின் சாதாரணமான, ெபா த்தமான நடவ க்ைக என்ன
என்பைத வங்கிகள்
ாிந்
ெகாண்டாேல, வங்கிகள் எதிர்ேநாக்கும்
இடர்பா கைள ம் ஆபத் கைள ம் த த் க் கட் ப்பாட் ற்குள் ைவத் க்
ெகாள்ள
ம்.
ெபா த்தமான நடவ க்ைகைய மீறி ெசயல்பா கள்
இ ந்தால் கண்காணிப்ைபத் தீவிரப்ப த்த ேவண் ம். ஒவ்ெவா
வைகக்
கணக்குக்கும் ஒ
உச்ச வரம்ைப நிர்ணயித் , அதற்குேமல் நடவ க்ைக
இ க்கும் கணக்குகளிந் ேமல் தனிக்கவனம் ெச த்தலாம்.
சாதாரண,
ெபா த்தமான
பண
நடவ்றிக்க க்கு
அதிகமாக
கணக்குகளிேல
பணப்பாிவர்த்ைனகள் இ ந்தால் அவற்ைற ஆராயலாம். ைகமா ம் அல்ல
கணக்கு பிட் கணக்குக்குப் ேபாகும் ெமாத்தத் ெதாைக நி ைவ/இயல் க்குச்
சம்பந்தமில்லாமல்
அதிகமாக
இ ந்தால்,
நிதிகள்
‘ெவள்ைள’ய க்கப்ப கின்றனவா
என்பைத
பாிேசாதிகக
ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளாின் பின்னிைல, எந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர், நிதிகள் அவரால்
எங்கி ந்
ெபறப்ப கின்றன,
எவ்வைக
நடவ க்ைகயா
பணப்ப்ாிவர்த்தைனகள்
இ க்கிற
என்பன
ேபான்ற
க்கியமான
விபரங்கைள அப்ப ப்பட்ட வா க்ைகயாளர்க க்குச் ேசகாிக்கேவண் ம்.
குறிப்பிட்ட கால அளவில் இப்ப ப்பட்ட உயர் ஆபத் ைடய கணக்குகைள
ம ஆய் ெசய்தல், உள்ளக ஆய் ேபான்ற நடவ க்ைகக க்கு உட்ப த்த
ேவண் ம். 2002 க ப் ப் பண த ப் நடவ க்ைகச் சட்டம் பிாி 12ன் கீழ்
கூறப்பட் ள்ள ேபால அப்ப ப்பட்ட நடவ க்ைககைளக் குறித் க் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாாிக க்கு
அதன்
விபரங்கைளத்
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம்.
10 லட்சத்திற்கு ேமல் ெராக்கமாக வர
ைவக்கப்ப ம் அல்ல
கணக்கி
ந்
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் பற்றிய
விபரங்க ம்
குறித் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
உள்ளகக் கட் ப்பா
ைறயில்
சந்ேதகத்திற்கிடமான நடவ க்ைககைளக் கிைளகள் ேமல் / தைலைம
அதிகாாிக க்கு உட க்குடன் ெதாிவிப்பேதா இ வாரங்க க்கு ஒ
ைற
பட் ய ட் க் ெகாள் ம்ப யான வழிவைக ம் இ க்க ேவண் ம்.
இடர்பா

- ஆபத்

நிர்வாகம்
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வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந்
ெகாள் ங்கள் நைட ைறகள் அமல்
ப த்தப்ப வைத ம், ெபா த்தமான வழி ைறகள் பின்பற்றப்ப வைத ம்
இயக்குநர் கு
உ தி ெசய்ய ேவண் ம். அைவ, நிர்வாக அ கு ைற,
நைட ைறச் ெசயல்பா கள், கட் ப்பா கள், ேவைல பகிர்ந்தளிப் ,
ெபா ப்ப் கள்
ஏற்றல்,
பயிற்சி
ேபான்ற
பல
விபரங்கைள
உள்ளடக்கியைவயாக இ க்க ேவண் ம். வங்கிக்குள்ேளேய ெபா ப் கள்
நிர்ணயிக்கப்பட ேவண் ம். வங்கிகள் தங்கள் இயக்குநர் கு ைவக் கலந்
ெகாண் , இப்ேபா
உள்ள
திதாகச் ேச ம் வா க்ைகயாளர்க க்கு
அவர்களால் வங்கிக்கு ஏற்ப ம் இடர்பா ஆபத் கைளக் க த்தில் ெகாண்
சி
குறிப்
எ தி க ப்
பண த ப்
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
5.

வா க்ைகயாளர்
ேசைவ
ெகாள்ைக ம்
நைட ைறக ம்
பிற்பற்றப்ப கின்றனவா என்பைத உ தி ெசய்வ ம் உள்ள ஆய் களின்
தைலயாய கடைமயாகும்.
உள்ளக ஆய் கள் அதன் ெசயல்பா கைளச்
சீர் க்கிப் பார்த்
தக்க அறி ைரகள் வழங்கேவண் ம்.
இக்ெகாள்ைக
நைட ைற பற்ாி நன்கு ெதாிந்தவர்கள் உள்ளக ஆய் களில் இ க்கேவண் ம்.
ெவளி/உள் ஆய்வார்கள் இ
பற்றி ஆய்
ெசய்
அறிக்ைக அளிக்க
ேவண் ம். ஆய்வறிக்ைகையதான் பின்பற்றிச் ெசயலாற் தல் அறிக்ைகைய
காலாண் க்கு ஒ
ைற இயக்குநர்கு கு விடம் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம்.
ெதாடர்ந்த பயிற்சி அைனத்
உ ப்பினர்க க்கும் வழங்கேவண் ம்.
ன்னிைலப் பணியாளர்கள், பின்பற்றிச் ெசயல்ப ம் பணியாளர்கள், திஅ
வா க்ைகயாளர்கைளக் கவனிக்க ேவண் யவர்கள் என்
பல வைககளில்
வா க்ைகயாளர்கைளப் பிாித்
தனித்தனி பயிற்சி அளிக்க ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளர்கைளத் ெதாிந்
ெகாள் ங்கள் வழி ைறகைளப்
ாிந்
ெகாண் ெதாடர்ச்சியாகச் ... ெசய்வ தான்.
வா க்ைகயாளர் கல்வி
வா க்ைகயாளர்கைளத்
ெதாிந்
ெகாள் ங்கல்
அமல்ப த்தப்ப் ம்ேபா , வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
பல தகவல்தைளக்
ேகட்டறிய ேவண் யி க்கிற .
சிலசமயம் அவர்கள் ஏன் இைவ
ேகட்கப்படேவண் ம், இதற்கு ன் ேகட்கப்பட்டதில்ைலேய என் ஐய வினா
எ ப் கின்றனர். என்ேவ வங்கிகள் இதன் ேநாக்கத்ைத ம் குறிக்ேகாைள ம்
ண் ம்
பிரகாரமாக
மக்க க்கு
ெசால்லலாம்.
ன்னிைலப்
பணியாளர்க க்கு நன்கு பயிற்ற்சி அளிக்கப்பட ேவண் ம்.
6.

திய ெதாழில் ட்பப் ெபா ட்களின் அறி கம் – கடன் அட்ைட / பற்
அட்ைட / மதிப் ெபாறிக்கப்பட்ட / ெகாைட அட்ைட
திய ெதாழில் ட்பங்கைளப் பயன்ப த்தி வங்கிச் ேசைவ இைணயற்ற
வழியாக ம் அட்ைடகள் வழியாக ம் தானியங்கி இயந்திரங்கள் வழியாக ம்
நைடெபற்
வ ம் இந்தக்காலத்தில் அதன்
லம் க ப் ப் பணம் ஊ
வ
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வாயப் ள்ளதா என்பைத ஆராய்ந் தக்க நடவ க்ைககள் எ க்க ேவண் ம்.
பல வங்கிகல் மின்ன
அட்டகைள வழங்குகின்றன. இவற்ைறப் பயன்ப த்தி
தானியங்கி இயந்திரங்களில் பணம் ேபாட / எ க்க, ெபா ட்கள் வாங்க,
பணமாற்றங்கள் இைணயதளத்தில் ெசய்ய
கிற . வா க்ைகயாளைரத்
ெதாிந்
ெகாள் ங்கல்
வழி ைறகள்
பின்பற்றப்பட்ட
பின்னர்தான்
அட்ைடகள் வழங்கப்படேவண் ம்.
ேம ம் அேநக வங்கிகள் அட்ைட
வழங்குவைத
ஏெஜன்
லமாகச்
ெசய்கிறார்கள்.
அவர்க ம்
வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள் வழி ைறகைளப் பின்பற்ற
ேவண் ம்.
ஏற்கனேவ இ க்கும் கணக்குக க்கு
வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ம் வழி ைறகள்
7. ஒ

குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள், ஏற்கனேவ வா க்ைகயாளரால்
உள்ளகர்களிடமி ந் ம் வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள் ைறகள்
/ தகவல்கள் ெபறப்பட ேவண் ம். 2003 நவம்பர் 24, சம்பர் 16, 2004 ஜூன் 21
ேததியிட்ட சுற்றறிக்ைகக டன் 2002 ஆகஸ்ட் 16 சுற்றறிக்ைகைய ம்
ப க்க ம்.
திய வா க்ைகயாள க்குக் கைடபி க்கப்ப வ
ேபால,
ஏற்கனேவ உள்ளவர்க ம் இவ்வழி ைறகள் பின்பற்றப்பட ேவண் ம்.
நடப்பால் உள்ள கணக்கில் நடவ க்ைககள் பராமாிக்கப்பட ேவண் ம். ஒ
வரம் விதிக்கலாமா என் கூட வங்கிகள் ேயாசைன ெசய்யலாம். ஆைலகள்,
அைமப் கள், நி வனங்கள், கு க்கள்,
ரஸ் கள், ேபான்றைவகளின்
கணக்குக க்ெகல்லாம் குைறந்த பட்ச வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந்
ெகாள் ங்கள்
ைறகள் சம்பந்தப்பட ேவண் ம். சட்டாீதியாக கணக்குஇயக்குபவைர ம், பலன்கள் ெசன்றைட ம் ெசாந்தக்காரைர ம் அ யாளம்
கண் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ெதாடர்ைவப் ,
கால
ைவப்
ப்பிக்கப்ப ம்ேபா
வா க்ைகயாளராகக் க தப்பட் வழி ைறகள்
பின்பற்றப்பட ேவண் ம்.
எங்ெகல்லாம் வா க்ைகயாளர்கள் இ ெதாடர்பாக ஒத் ைழப் த் தராமல்
தகவல் அளிக்க ம க்கின்றாேரா, அப்ப ப்பட்ட கணக்குகைள
த் க்
ெகாள்வதற்கு அவர்க க்குப் ேபா மான கால அவகாசம் ெகா த்
உயர்மட்டத்தில்
ெவ த்
அவர்கள
கணக்ைக
த் க் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அயல்நா களில் இ க்கும் கிைளக
ைண நி வனங்க க்கும்

க்கும் /

9. இவ்வழி ைற ெநறிகள் அயல்நா களில் இ க்கும் கிைளககுக்கும் ைண
நி வனங்க க்கும் ெபா ந் ம். குறிப்பாக FATF பாிந் ைரகள் ... அல்ல
ஒன் ேம அமலாகாத நா களில் கண் ப்பாகக் க ப்பி க்கப்பட ேவண் ம்.
அங்குள்ள சட்டங்கள் அ மதிக்கும் வைகயில் வைரயில் கைடப்பி க்கப்பட
ேவண் ம். எங்கு இந்த வழி ைறகள் அங்குள்ள சட்டங்களால் அமல்ப த்தத்
தைட விதிக்கப்ப கின்றனேவா, அைவகைள ாிசர்வ் வங்கியின் கவன்த்திற்குக்
8

ெகாண் வர ேவண் ம்.
தன்ைம அதிகாாி நியமனம்
த்த அதிகாாி ஒ வைர
தன்ைம அதிகாாியாக வங்கிகள் நியமிக்க
ேவண் ம்.
அவர் வங்கியின் தைலைம அ வலகத்தில் அல்ல
ஒன்றிைணக்கப்பட்ட அ வலகத்தில் தன
பணியிைனத் ெதாடங்கலாம்.
சட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டத்தின் அமலாக்கம், ெசயலாக்கம், நடவ க்ைககைள
உாிய அதிகாாிக க்கு அறிவித்தல், தகவல்கைளப் பகிர்ந்
ெகாள் தல்
ேபான்ற அைனத் ப் பணிக ம் இவர் ெபா ப் .
அமல்ப த் ம் அரசு
அதிகாாிகள், வங்கிகள், பிற அைமப் க டன் ெந ங்கிய நல் றைவ இவர்
வளர் க் ெகாண்
க ப் ப் பண நடவ க்ைககள், தீவிரவாதததிற்கு நிதி
அளித்தல் ேபான்ற ச க நாட் மக்கள் விேராத நடவ க்ைககள் அரங்ேகரா
வண்ணம் தைட ெசய் ம் நடவ க்ைககைள ேமற் ெகாள்ள ேவண் ம்.
10.
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இைணப் – I
வா க்ைகயாளைர அைடயாளம் காணத்ேதைவயானைவகள்
குறிப்பிட்ட வழிகாட் தல்கள்
ரஸ் கள் / வாாிசு / ெபா ப் ெகா க்கப்பட்ட கணக்குகள்
வா க்ைகயாளைர அைடயாளம் கா ம் நைட ைறகைள ேமற்ப கணக்குகள்
ேமற்ெகாள்ளாமல் ேபாக வாய்ப்பி க்கிற . எனேவ வா க்ைகயாளர் ேவ
ஒ வர் கணக்ைக எந்த உற
ைற அ ப்பைடயின் கீழ் இயக்குகிறார்
என்பைதத் ெதளி ைர அறிதல் ேவண் ம்.
ரஸ் யாக, வாாிசாக, அல்ல
ேவ
எந்த வைக என்வத்றக்கான் தி ப்திகரமான சான்றிதழ்கைள/ஒப் தல்
வாக்கு லங்கைள / ஆவணங்கைள வா க்ைகயாளர் அளிக்க ேவண் ம்.
யா ைடய சார்பாக கணக்குகைள இயக்குகிறாேறா அவர
விவரங்க ம்
கூட ெபறப்படேவண் ம். இயக்குபவர், யா க்காக இயக்குகிறார் இ வ ேம
அைனத்
வழி ைறகளில் ெசால்லப்பட்டைவகைளக் கைடப்பி த்தாக
ேவண் ம்.
ரஸ் கள் கணக்கிைனத்
வக்கும் ேபா , வங்கிகள்
ரஸ் களின்
விபரங்கள்,
ரஸ்ட் க்குச் ெசாத்
ேசர்ப்பவர
விபரங்கள், நன்ெகாைட அளிப்ேபார், பா காவலர்கள், பயன் ெப ேவார்,
ரஸ்ட் சார்பாகக் ைகெய த்தி ேவார் என் அைனவர
விபரங்க ம்
ெபறப்பட ேவண் ம். பயன் ெப ேவார் விளக்கப்ப ம் ேபா
அவர்கள்
அைடயாளம் காணப்படேவண் ம்.
நி வனமாக (Foundation) இ ப்பின்
நி வியவர், ேமலாளர், இயக்ககுநர், பயன் ெப வர் என் அ சம்பந்தப்பட்ட
அைனவர
விபரங்க ம் ெபறப்பட ேவண் ம்.
கம்ெபனிகள் / அைமப் கள் கணக்கு
தனிநபர்கள் தங்கள் வியாபார நி வனங்கள்
ன்னி த்தி கணக்குகைள
இயக்கா வண்ணம் வங்கிகள் கவனமாக பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
நி வனத்ைத நிர்வகிப்பவர், நிதிகள் அதற்கு எங்கி ந் வ வ , நிர்வாகத்தில்
பங்கு ெப ேவார், பயன் ெப ேவார் என்ற அைனத்
விபரங்கைள ம்
வங்கிகள் பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம். நி வனங்களி
ந் எதிர்பார்க்கும்
ஆபத் கைளச்சமாளிக்கும் வண்ணம் இப்பர்சீலைன அைமதல் ேவண் ம்.
உதாரணமாக
ஒ
ெபா த் ைற
கம்ெபனியின்
அைனத் ப்பங்குதாரர்கைள ம் பாிசீலைன ெசய்யத் ேதைவயில்ைல.
வா க்ைகயாளர் கணக்ைகத்
ேதர்ச்சிெபற்ற ந நிைலயாளர்

வக்குதல்

தனிப்பட்ட நபர் ஒ வர கணக்ைகத் ேதர்ச்சி ெபற்ற ந நிைலயாளர் வக்கி
அல்ல
இயக்கி வ வதாக வங்கிக்கு ெதாி மானால் அல்ல
நம்பினால்
அத்தனிப்பட்ட நபர் அைடயாளம் காணப்பட ேவண் ம். ெதாகுக்கப்பட்ட பல
கணக்குகைள ேதர்ச்சி ெபற்ற ந நிைலயாளர், பரஸ்பரநிதி, ஓய் திய நிதி
சார்பாைக இயக்குவ ண் .
வக்கீல்கள் / கணக்காப்பாளர்கள் /
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பங்குதிதரகர்கள் கூட பல வா க்ைகயாளர்க க்காக கணக்ைக இயக்கலாம்.
இக்கணக்குகளில் பயன் ெப ேவார் யாவைரக் கண்டறிதல் ேவண் ம்.
இத்தைகய
கணக்குகள்
வங்கியிேல
கலக்காமல்
ஒவ்ெவா
வா ைகயாள க்கும்
ைணக்கணக்குகள் இ க்குமாயின், அதன் பயன்
ெப ேவார்
ஒவ்ெவா வைர ம்
அைடயாளம்
காணேவண் ம்.
ந நிைலயாளேர ‘வா க்ைகயாளைர அறிந் ெகாள் ம் ைற‘ ையப் பின்
பற்றியி ந்தால், வங்கி அதைனேய ஏற் க்ெகாள்ளலாம். வா க்ைகயாளைர
அறிந் ைவத்தல் என்ப வங்கியின் கடைம என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அரசியல் ெதாடர் ைடேயார் கணக்குகள்
இந்தியா க்கு ெவளிேய வசிப்ேபார் கணக்குகள்
ெவளிநாட் ல் ெபா க்காாியங்கள் ேமற்ெகாள்ள நியமிக்கப்பட்ட நபர்கள்,
அரசின் தைலைம அ வலர்கள்,
த்த அரசியல்வாதிகள்,
த்த அரசு,
நிதித் ைற, இரா வ அதிகாாிகள், அரசின் நி வனங்கள், கழகங்கள்
அைமப் களின் த்த அதிகாாிகள், க்கிய அரசியல் கட்சிகளின் பிர கர்கள்
ஆகிேயார் இவ்வைகயில் அடங்குவர். இத்தைகேயாைர வா க்ைகயாளராக
ஏற்கு ன் அவைரப்பற்றிய தகவல்கைளச் ேசகாிக்கேவண் ம். உயர்மட்டத்தில்
அவைர வா க்ைகயாளராக்ச் ேசர்ப்ப
பற்றி
ெவ க்க ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளராகச்
ேசர்ப்ப
பற்றி
ெவ க்க
ேவண் ம்.
வா க்ைகயாளர் ஏற்கும் ெகாள்ைகயில் இைவ பற்றித் ெதளிவாகக் குறிப்பிட
ேவண் ம். ெதாடர்ச்சியாக இக்கணக்குகைளக் கண்காணித் வரேவண் ம்.
அவர்கள
கு ம்பதார க்கும்,
ெந ங்கிய
உறவின்ர்க க்கும்
இக்காண்காணிப்
ைற அமலாக்கப்பட ேவண் ம்.
வங்கிக்கு வாரா வா க்ைகயாளர் கணக்குகள் :
ெதாைலேபசி மற் ம் மின்ன
வங்கியில் ெப கிக்ெகாண்ேட ேபாகும்
இத்த ணத்தில்,
வங்கிற்கு
ேநாில்
வரேவண் ய
அவசியமில்லா
வா க்ைகயாளர்கள்
அதிகாித்
வ கின்றனர்.
சாதாரண
நடவ க்ைகக க்கும் ேமலாகேவ இத்தைகய வா க்ைகயாளர்கைள அறிந்
ெகாள்ளதல் அவசியம்.
ெகா க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அைனத்ைத ம்,
அரசிதழ் பதி ெபற்ற அரசி அ வலர் ஒ வரால் சான் க்ைகெயாப்பமிட் ச்
சமர்ப்பிக்கும்ப க்கூறலாம்.
தல் வர
என்ப
இத்தைகய கணக்குகளில்
ஏதாவ ஒ வங்கியி
ந் வர ைவக்கப்பட ேவண் ம். எல்ைலக்க ேக
வசிக்கும் வா க்ைகயாளர் என்றால் ஆவணங்கைள ைவத் ப்பாிசீலைன
ெசய்வ
என்ப
சற்ேற க னமாக இ க்கும். எனேவ
ன்றாவ
நபர்
எவாின் அறி க/ சான் க் க தம் உதவியாக இ க்கும்.
இத்தைகய
ன்றாவ
நபர் தனி ஆளாக இல்லாமல் நி வனமாக, கண்காணிப்
ஒ ங்கு ைற நி வனமாக இ த்தைல உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்.
க த வங்கியியல் :
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ஒ
வங்கி பற்ெறா
வங்கிக்கு வங்கிப்பணிகைளச் ெசய்வ
என்ப
நிதி
நிர்வாகம், உலகளாவிய தந்தி வழி பாிவர்த்தைனகள், பணப்பாிவர்த்தைனகள்
ஆகியைவகைள உள்ளடக்கிய ெசயல்பா களாகும்.
மற்ற வங்கியின்
நிர்வாகம், ெதாழில்
ைறகள், கணக்கு ைவப்பதன் ேநாக்கம், க ப்பணம் /
தீவிரவாததிற்கு நிதி அளிக்க க்கு எதிரான் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்தல்,
கண்காணிப் / ஒ ங்கு
ைறகள் ெசயலாக்க
ைறகள் அந்த நா களில்
பின்பற்றப்ப ம் அள
ேபான்றைவகைளக் கணக்கில் எ த் க் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
இயக்குநர் கு வின் ஒப் தெலா
தான் இப்ப ப்படட
கணக்குகைளத் வக்க ேவண் ம். இயக்குநர் கு இந்த அதிகாரத்ைத ஒ
நிர்வாக அதிகாரத்திற்கு மாற்றினால், அதற்ெகன்
ஒ
கு ைவ அைமக்க
ேவண் ம். வங்கியின் தைலவர் / தைலைம நிர்வாக அதிகாாி அக்கு விற்குத்
தைலைம
தாங்கிடேவண் ம்.
கு வின்
பாிந ைரகள்
இயக்குநர்
கு மத்திற்கும் அ ப்பிட ேவண் ம். இ வங்கிக க்கு ள்ள உற எ த்
லம் ெதளிவாக வைரயள
ெசய்யப்படேவண் ம். கணக்குகள்
லமாக
ெகா படேவண் ய ஏேத ம் அறிந் ைவத் ள்ளார்களா என்பைத இந்த
வங்கி உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். ேதைவப்ப ம் ேபா வா ைகயாளர்
விபரங்கைள வழங்கு-வங்கி ெகா த்திட வைக ெசய்திடல் ேவண் ம்.
கணகாணிப் / ஒ ங்கு ைறக க்குட்படாத ைறசாரா வங்கி டன் (shell
bank) எவ்வித உற ம் ைவத் க் ெகாள்ளக்கூடா . இந்தியாவில் இத்தைகய
வங்கிகள் ெசயல்பட் அ மதி கிைடயா . இத்தைகய வங்கிகள் ஏேத ம் ஒ
நாட் ல் பதி
ெசய்
ெகாண்
உ வமாக எங்குேம இல்லாமல் எந்த
ஒ ங்கு ைற நிதி நிர்வாகத்திற்குள் ம் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளாமல்
இயங்குகிற . அயல்நாட் நிதி நி வனங்கள் நம வங்கிக டன் இத்தைகய
ெதாடர்
நிைல உற
ைவத் க்ெகாள்ள
ன்வ ம்ேபா , அைவகளின்
கணக்குகைள
ைறசாரா வங்கிகள் ஏேத ம் இயகுகின்றனவா எனபைதப்
பாிசீ க்க ேவண் ம். க ப் பணம் ஒழித்தல், தீவரவாதத்திற்கு நிதி உதவி
ம த்தல்
ேபான்ற
நடவ க்ைகக க்கு
ஒத் ைழப் த்
தராத
‘வா க்ைகயாளைரத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள்‘ வழி ைறகைளப் பின்பற்றாத
நா களி ள்ள வங்கிக டன் ெதாடர் என்றால் மிகமிக கவனமாகக் ைகயாள
ேவண் ம். ெதாடர் ைடய கணக்குப்பாிவர்த்தைன சம்பந்தமாக இைவகள்
மற்ற வங்கியால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத உ தி ெசய்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
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