
 یسیالنڈرنگ پال یمن ینٹیا یکسانسٹا فار

الف خ یرعزم ہے۔ خطرات پر توجہ مرکوز رکھنا، ضابطوں کپ   یےکے ل یاراتمع ی  اعل یںم یلتعم یجرائم ک یمال یکسانسٹا فار

 ہے۔ حیترج یادیبن یکرنا ہمار یزکو سہولت فراہم کرنے سے گر یند ینل یاملوث گاہکوں  یںجرائم م یکو روکنا اور مال یوںورز

 ینالنڈرنگ کے خالف قوان یمن

نے، کر یلتعم یک ینالنڈرنگ مخالف قوان یمن یمیںتنظ یکرنے وال پر کاروائیوں یسےپ یے،النڈرنگ کو روکنے کے ل منی

 یاتیالاور م یجنسیوںا یسرکار یکام کرنے وال یےالنڈرنگ سے نمٹنے کے ل یکرنے، اور من یقتصد یشناخت ک یکالئنٹس ک

 یلتعم یک ینمعاونت کے خالف قوان یمال یک یالنڈرنگ اور دہشت گرد یمن یکس۔ انسٹا فاریںپابند ہ یمدد کرنے ک یک یموںتنظ

 درکار ہر کام کرتا ہے۔ یےبنانے کے ل یقینیکو 

 کار یقہکا طر یقتصد یشناخت ک یکالئنٹ ک

 ریکار کام کے دوران، مختلف قسم کے غ یقہطر یہکے حصے کے طور پر،  یلتعم یک ینشناخت سے متعلق قوان یک کالئنٹ

 ے،یشناخت کے ل یجاتا ہے۔ ہمارے کالئنٹس ک یاکے حصے کے طور پر انجام د ینگران یک یناور ہمارے ماہر یشنز،آپر یتجارت

نظام کا استعمال کرتے ہوئے اس  یقیکردہ تصد یارکے ت ینطلب کر سکتا ہے اور ہمارے ماہر یٹاڈ یآپ سے ذات یکسانسٹا فار

 ۔یںدن لگ سکتے ہ یکئ یںاقدامات کر سکتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے م یےکے ل یقتصد یک یدرستگ یمعلومات ک

عملے  ایجا سکتا ہے  یاقرار د یقانون یرہے، جسے غ یکو معطل کرنے کا حق محفوظ رکھت یشنکالئنٹ کے آپر یبھ یکس کمپنی

 النڈرنگ سے متعلق ہو سکتا ہے۔ یمن کے مطابقرائے  یک

 یاتضرور یک یمنتقل یرقم ک

جس ہے  یجا سکت ینکال یںم یعےکے نظام کے ذر یگیادائ یک ہیاور ا اکاؤنٹ یک ہیکا تعلق ہے، رقم ا یمنتقل یتک رقم ک جہاں

موجود صارف کے نام سے بالکل مماثل ہونا  یںم یکارڈوالے کا نام ہمارے ر یجنےبھ یے،۔ ڈپازٹس کے لیتھ یگئ یوصول کسے 

ے تھا، تو فنڈز صرف وائر ٹرانسفر ک یاگ یاک یعےٹرانسفر کے ذر ائرہے۔ اگر ڈپازٹ و یہ یساا یبھ یےکے ل رقم کالنے۔ یےچاہ

 یرنسک یکٹرانک۔ اگر ڈپازٹ الیتھ یشروعات ہوئ یجہاں سے اس ک یںنکالے جاسکتے ہ یںاکاؤنٹ م یاور اس ینکب یاس یعےذر

 یور اسا یعےکے ذر منظا یاس یعےکے ذر یمنتقل یک یکرنس یکٹرانکف التھا، تو رقوم صر یاگ یاک یعےکے ذر یمنتقل یک

 شروع ہوا تھا۔ یہجہاں سے  یںہ یجا سکت ینکال یںاکاؤنٹ م

 یتترب یک ینمالزم

 مکمل کرنا۔ یننگٹر AML یبشمول ہمار یں،ہ یتےحصہ ل یںپروگراموں م یتیپر مختلف ترب یادوںساالنہ بن ینمتعلقہ مالزم تمام
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