
«HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED» ПОЛІТИКА AML  
(основні положення) 
 
1. Область застосування Політики  
 
«Відмиванням» грошових коштів є участь в будь-якій угоді, за допомогою якої 
намагаються приховати чи спотворити характер або походження коштів, отриманих в 
результаті незаконної діяльності.  
«Відмивання» коштів включає в себе прибутки від обігу наркотиків, шахрайство, 
корупцію, організовану злочинність, тероризм і багато інших злочинів. Зазвичай процес 
«відмивання» грошових коштів складається з трьох етапів: 
 
Розміщення: введення готівкових коштів, отриманих в результаті незаконної/злочинної 
діяльності, в фінансові чи нефінансові установи. 
 
Розподіл: відокремлення доходів, отриманих в результаті злочинної діяльності, від їх 
джерела за допомогою ряду складних фінансових угод. Подібний ряд угод створюється 
для перешкоджання аудиту, приховування походження коштів і забезпеченню 
анонімності. 
 
Інтеграція: розміщення «відмитих» доходів назад в економіку таким чином, щоб вони 
повторно увійшли в фінансову систему як очевидно законні кошти. 
 
Політика застосовується до всіх співробітників і Клієнтів Компанії, і її метою є 
встановлення ключових ролей і обов'язків для співробітників, а також забезпечення 
дотримання відповідного законодавства в роботі з Клієнтами і Партнерами. 
 
2. Політика затвердження Клієнта 
 
Недостатнє розуміння інформації про Клієнта і мети інвестиційної діяльності може 
піддати Компанію ряду ризиків. Для того щоб звести до мінімуму подібні ризики, 
Компанія розробила політику прийняття Клієнта. У тих випадках, коли угоди будуть 
розглядатися, як підозрілі, Компанія залишає за собою право блокувати рахунок 
Клієнта на час розслідування. 
 
3. Динамічне управління ризиками 
 
Компанія застосовує відповідні заходи і процедури в підходах до ризику, щоб 
зосередити зусилля на тих сферах, де ризик «відмивання» грошових коштів та 
фінансування тероризму виявляється вищим. 
 
4. Правило «знай свого клієнта» (KYC) 
 
Головний метод для запобігання «відмиванню» грошових коштів — проведення 
процедур KYC. Повна поінформованість про Клієнтів, партнерів та походження коштів 
Клієнта може допомогти визначити незвичайну або підозрілу поведінку, зокрема 
підроблені посвідчення особи, нестандартні угоди, зміну поведінки або інші показники, 
за якими можна визначити «відмивання» грошових коштів. 
 
Процес прийняття Клієнта виглядає наступним чином: 



● Новий Клієнт повинен надати необхідні документи згідно з процедурами KYC 
(паспорт, підтвердження місця проживання та ін.) 

● Потенційний Клієнт повинен заповнити анкету, яка включає всю необхідну 
інформацію для Компанії. 

● Вся необхідна інформація зареєстрована в профілі Клієнта. Додаткова 
інформація може бути запрошена в кожному конкретному випадку, в залежності 
від ризик-профілю, включаючи особисту перевірку. 

 
Компанія оновлює ідентифікаційну інформацію Клієнтів впродовж усього часу 
співробітництва. Компанія регулярно перевіряє достовірність і відповідність 
ідентифікаційних даних Клієнтів та іншої інформації, яку вона зберігає. 
 
Нездатність або відмова Клієнта надати запитувані дані і/або інформацію для 
перевірки і підтвердження його особи є елементами для підозри щодо участі Клієнта у 
відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму. В такому випадку Компанія не 
встановлює/припиняє ділові відносини.  
У разі виникнення будь-яких питань зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти: 
support@hamilton.club  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


