PMLFT INFO MAINT
Լրացման ուղեցույց
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Քայլ 0. ID number-ի լրացում
Մինչ PMLFT info maint մոդուլը լրացնելը, անհրաժեշտ է լրացնել տվյալ անձի արժեթղթերի
հաշվի ID number դաշտը:
ID number
•

Holder-ների համար՝
Holder browser -> կանգնել տվյալ Holder-ի վրա -> ներքևում Names -> ձախ կողմում
կանգնել owner-ի վրա -> Other info -> ID number

•

Issuer-ների համար՝
Issuer browser -> կանգնել տվյալ Issuer-ի վրա -> right click -> show details ->
համակարգն ավտոմատ կտանի Holder browser -> ներքևում Names -> ձախ կողմում
կանգնել owner-ի վրա -> Other info -> ID number

ID number դաշտում պետք է լրացվի նույն կոդը, ինչը գրված է տվյալ անձի Holder browserում առկա Account ID դաշտում՝

Քայլ 1. Ընդհանուր տեղեկություններ
Գործողության

իրականացման

համար

անհրաժեշտ

է

մուտք

գործել

Holders→Maint→PMLFT Info Maintenance, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Տեղեկատվության մուտքագրման համար անհրաժեշտ է սեխմել Add a new record կոճակը.

Ընդգծված դաշտերում լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները.
Name ID Code
Country
Participant Code
CDNF Date

Այս դաշտում պետք է գրվի այն կոդը, ինչը գրված
տվյալ անձի արժեթղթերի հաշվի ID number
դաշտում
Անձի ռեզիդենտության երկիր
ՀՕ անվանում
Գեներացվում է ավտոմատ

Քայլ 2. Իրական շահառու/փոխկապակցված անձ
Դաշտերի այս խումբը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե ռիսկայնության մասին
տեղեկությունները վերաբերում են հաշվետիրոջ հետ փոխկապակցված անձին (եթե
փոխկապակցված անձը քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ է) կամ իրական
շահառուներին: Եթե ռիսկայնության մասին տեղեկությունը վերաբերում է անմիջապես
հաշվետիրոջը, ապա դաշտերի այս խումբը չի լրացվում:
Holders→Maint→PMLFT Info Maintenance

Ընդգծված դաշտերում լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները
BO/Related party type
BO/Related party Surname/Company Name
BO/Related party Forename
BO/Related party ID Code
BO/Related party Birth/Reg Date

Փոխկապակցվածության տեսակը
(փոխկապակցված անձ է, թե իրական շահառու)
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի
ազգանուն/անվանում
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի անուն
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի անձը
հաստատող փաստաթղթի սերիա, համար
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի ծննդյան կամ
գրանցման (իրավաբանական անձանց համար)

BO/Related party Birthplace
BO/Related party Nationality
BO/Related party Address
BO/Related party Country
Notes

1
2

ամսաթիվ
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի ծննդավայր1
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի
քաղաքացիություն2
Փոխ. անձի կամ իրական շահառուի
հաշվառման/գրանցման հասցե
Օտարերկրյա Փոխ. անձի կամ իրական
շահառուի գրանցման/հաշվառման երկիր
Հիմքեր, մեկնաբանություններ

Լրացվում է միայն ֆիզիկական անձի համար՝ պետության եռանիշ ISO կոդը (օրինակ՝ ARM)
Լրացվում է միայն ֆիզիկական անձի համար՝ պետության եռանիշ ISO կոդը (օրինակ՝ ARM)

Քայլ 3. Ռիսկի ցուցիչներ
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Low Risk
Medium Risk
High Risk
Risk Notes

Ցածր ռիսկ
Միջին ռիսկ
Բարձր ռիսկ
Ռիսկի դասակարգման հիմքեր,
մեկնաբանություններ

Քայլ 4. Բիզնեսի և գործարքների բնույթ
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One-off Investment

Series or complicated Transactions

Professional Activities

Other Description

Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե կատարվել է
մեկանգամյա գործարք
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե կատարվել են
բարդ կամ անսովոր մեծ գումարով գործարքները,
ինչպես նաև անսովոր պայմաններով գործարքներ
կամ տվյալ անձի մոտ առկա են գործարար
հարաբերություններ, որոնց տնտեսական կամ այլ
իրավաչափ նպատակներն ակնհայտ չեն:
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե ՀՕ-ին հայտնի է
անձի մասնագիտական գործունեության տեսակը
Եկամտի աղբյուրը, հիմքեր և այլ նկարագրություն
Այստեղ նշվում է նաև Հաճախորդի կենսական
շահերի կենտրոնը, եթե այն տարբերվում է
հիմնական հասցեից:

Քայլ 5. Հաճախորդի բնութագիր
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Terrorists' list

Foreign PEP Profile

Documentation
Country of Origin

Complicated beneficiary stages

Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե տվյալ
անձը առկա է ՀՀ իրավական ակտերով
սահմանված ահաբեկիչների ցանկում
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե տվյալ
անձը համարվում է օտարերկրյա
քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե առկա են
Կանոնակարգով պահանջվող բոլոր
փաստաթղթերը
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե հայտնի է
անձի ծննդյան վայրը
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե
ենթադրում է իրական շահառուի
բացահայտման բարդ քայլերի
իրականացման անհրաժեշտություն

Քայլ 6. Ներքին ցուցիչներ
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Consent Given
Rise Alert
Expire Indicator
Source of Wealth

3
4

Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե գործարքի կատարման
համար ստացվել է ավագ ղեկավարության
համաձայնությունը
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե ռիսկի ցուցիչը
բարձրացման ենթակա է3
Այս դաշտն ակտիվացվում է, եթե առկա
տեղեկությունները հին են4
Հիմքեր: Նշվում է Հաճախորդի ունեցվածքի աղբյուրը:

Լրացվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից
Լրացվում է ՀՕ կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից

Քայլ 7. Ամսաթվեր
Դաշտերի այս խմբի տվյալները գեներացվում են ավտոմատ և խմբագրման ենթակա
չեն
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Record date
Last Maintenance
Cancelled
Expire Date

Տվյալների մուտքագրման ամսաթիվ
Վերջին խմբագրման ամսաթիվ
Չեղարկման ամսաթիվ
Ամսաթիվ, որից հետո տվյալներն արդիական չեն

Մուտքագրված տեղեկատվության պահպանման համար անհրաժեշտ է սեխմել save changes
կոճակը.

