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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πίνακας Ενδεικτικών Συναλλαγών
που από τη φύση τους µπορεί να συνδεθούν µε νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατική δραστηριότητα

*************

Τα Ε.Ι. υποχρεούνται να εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις ασυνήθεις και
ύποπτες συναλλαγές και όχι µόνον αυτές που περιλαµβάνονται ενδεικτικά στον
ακόλουθο πίνακα:
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Α.
1.

ΎΠΟΠΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ

ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΙ

Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την
πιστοποίηση της ταυτότητάς του πελάτη
1.1. Πελάτης κατά τη σύναψη σύµβασης µε πιστωτικό ίδρυµα – για παράδειγµα,
κατά το άνοιγµα λογαριασµού – ή µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό,
χρησιµοποιεί έγγραφα από τα οποία δεν µπορούν να πιστοποιηθούν τα
στοιχεία της ταυτότητάς του ή παρουσιάζει στοιχεία ταυτότητας που
φαίνονται ασυνήθη ή ύποπτα, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή
διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι εξαιρετικά δύσκολο ή
δαπανηρό για τα ιδρύµατα να τις επαληθεύσουν.
1.2. Αντιπρόσωπος εταιρείας που επιχειρεί να συνάψει σύµβαση για λογαριασµό
εταιρείας – για παράδειγµα, να ανοίξει νέο λογαριασµό – διστάζει να δώσει
πληροφορίες ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό
των εργασιών της εταιρείας, για τον τόπο της εγκατάστασής της, την
προσδοκώµενη κίνηση των λογαριασµών της, τις προηγούµενες δοσοληψίες
της µε Π.Ι τα ονόµατα των υπαλλήλων και διευθυντών της ή άλλες αιτούµενες
πληροφορίες.
1.3. Πελάτης που προτίθεται ν’ αγοράσει διαπραγµατεύσιµους τίτλους, δεν
ανταποκρίνεται µε προθυµία στην απαίτηση του υπαλλήλου του πιστωτικού
ιδρύµατος ή χρηµατοπιστωτικού οργανισµού να καταγράψει τα στοιχεία της
ταυτότητάς του, όταν η συναλλαγή είναι αξίας ποσού άνω του απαιτούµενου
ορίου.
1.4. Πελάτης κάνει συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές µεγάλης αξίας και η
τράπεζα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δε διαθέτει ιστορικό ή αρχείο µε
στοιχεία προηγούµενης ή παρούσας επαγγελµατικής εµπειρίας του.
1.5. Πελάτης αρνείται να δώσει επαρκείς πληροφορίες για την ταυτότητά του,
γεγονός που υπό κανονικές συνθήκες θα του εξασφαλίσει πιστώσεις ή άλλες
χρήσιµες τραπεζικές υπηρεσίες.
1.6. Γίνεται πίστωση λογαριασµού δικαιούχου από πληθώρα ατόµων χωρίς
επαρκή αιτιολόγηση.
1.7. Σε εντολές πληρωµών, ο εντολέας δεν ανταποκρίνεται πρόθυµα στην
απαίτηση της τράπεζας ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού που θα
εκτελέσει την εντολή πληρωµής για καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητάς
του και των στοιχείων της συναλλαγής.
1.8. Ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται µε προθυµία ή προσπαθεί να πείσει ή να
παρεµποδίσει τον υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύµατος ή χρηµατοπιστωτικού
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οργανισµού από το να καταγράψει τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν
την ταυτότητά του ή να συµπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής µε τα
απαιτούµενα στοιχεία, ή οµάδα πελατών προσπαθούν να πείσουν τον
υπάλληλο να µην καταγράψει τα στοιχεία της συναλλαγής, ώστε να µην
τηρηθεί ο απαιτούµενος τύπος της συναλλαγής, παρεµποδίζοντας έτσι την
εξέλιξη της συναλλαγής.
1.9. Οιαδήποτε συναλλαγή µε αντιπρόσωπο εταιρίας όπου η ταυτότητα του
τελικού δικαιούχου ή συναλλασσοµένου είναι άγνωστη ή ανεπαρκώς
προσδιοριζόµενη, σε αντίθεση µε τη συνήθη διαδικασία για αυτόν τον τύπο
των εργασιών.
1.10. Μια τράπεζα δεν µπορεί να εντοπίσει τον πραγµατικό δικαιούχο του
λογαριασµού ανταπόκρισης ή το δικαιούχο συγκεντρωτικών λογαριασµών.
1.11. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε πελάτη που είναι συστηµένος από
ξένο υποκατάστηµα ή θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος, ή άλλο πιστωτικό
ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο σε χώρες όπου γίνεται παραγωγή και
διακίνηση ναρκωτικών.
1.12. Ποσά κατατίθενται ή αναλαµβάνονται και είναι λίγο κάτω από τα όρια που
απαιτούνται για την εφαρµογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας
του πελάτη ή καταγραφής της συναλλαγής.

2.

Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων
2.1. Πελάτης καταθέτει κεφάλαια σε διάφορα µικρά ποσά, που συνενώνονται
ακολούθως σε κύριο λογαριασµό και µεταφέρονται εκτός της χώρας, ειδικώς
προς ή µέσω µιας περιοχής ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. χώρες
χαρακτηρισµένες ως µη συνεργάσιµες από εθνικές αρχές ή τη FATF).
2.2. Λογαριασµοί φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι δεν εµφανίζουν
κανονική δραστηριότητα, αλλά χρησιµοποιούνται µόνο για κινήσεις
κεφαλαίων στο εξωτερικό.
2.3. Μεταφορές κεφαλαίων από και προς χώρες που θεωρούνται φορολογικοί
παράδεισοι ή καταφύγια τραπεζικού απορρήτου ή από και προς µια
γεωγραφική περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς εµφανή επιχειρηµατικό λόγο ή
όταν η εν λόγω δραστηριότητα δεν συνδέεται µε την επιχειρηµατική
δραστηριότητα ή το ιστορικό του πελάτη, ή πελάτης αποδέχεται τακτικά
µεγάλου ύψους εµβάσµατα από χώρες που είναι γνωστές για την παραγωγή,
επεξεργασία ή διακίνηση ναρκωτικών, ή όπου υπάρχουν επικηρυγµένες
τροµοκρατικές οργανώσεις.
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2.4. ∆ιενεργούνται
συναλλαγές
που
αφορούν
“back
to
back”∗
καταθέσεις/δάνεια, όταν οι συναλλαγές αυτές πραγµατοποιούνται σε
υποκαταστήµατα και θυγατρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυµάτων, που
εδρεύουν σε χώρες που είναι γνωστές για την παραγωγή και διακίνηση
ναρκωτικών και εµπορία ανθρώπων, κλπ.
2.5. Πολλές µικρές εισερχόµενες µεταφορές κεφαλαίων ή καταθέσεις
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση τραπεζικών επιταγών (checks) και
χρηµατικών εντολών. Σχεδόν αµέσως όλες ή οι περισσότερες µεταφορές
κεφαλαίων ή καταθέσεις γίνονται σε άλλη πόλη ή χώρα µε τρόπο
ασυµβίβαστο µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το ιστορικό του
πελάτη.
2.6. Εισερχόµενες µεταφορές κεφαλαίων µεγάλων ποσών εισπράττονται στο
όνοµα ενός ξένου πελάτη, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος ή να παρέχονται
ικανοποιητικές εξηγήσεις.
2.7. Η κίνηση κεφαλαίων είναι ανεξήγητη, επαναλαµβανόµενη ή εµφανίζει
ασυνήθεις µορφές.
2.8. Αποδοχή πληρωµών ή εισπράξεων χωρίς εµφανείς δεσµούς µε νόµιµες
συµβάσεις, αγαθά ή υπηρεσίες.
2.9. Κεφάλαια αποστέλλονται ή λαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο από και προς
διαφορετικούς λογαριασµούς.
2.10. Πελάτης πραγµατοποιεί τακτικές και µεγάλου ύψους πληρωµές
συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών µεταφορών κεφαλαίων, που δεν
µπορούν να χαρακτηριστούν ως συναλλαγές «καλής πίστεως» (bona fide).
2.11. Γίνονται συνεχείς πιστώσεις τραπεζικού λογαριασµού µε ταξιδιωτικές
επιταγές σε ξένο συνάλλαγµα, οι οποίες µάλιστα προέρχονται από το
εξωτερικό.
2.12. Πραγµατοποιούνται αδικαιολόγητες ηλεκτρονικές µεταφορές κεφαλαίων µε
σκοπό την παρεµπόδιση ανίχνευσης των τελικών δικαιούχων.
2.13. Γίνονται τακτικές µεταφορές κεφαλαίων σε µη πελάτη της τράπεζας.
2.14. Πραγµατοποιείται µεταφορά κεφαλαίων, της οποίας ο σκοπός δεν είναι
σύµφωνος µε την επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη.
∗

Συναλλαγή «Back-to-back» = συναλλαγή στην οποία οι συµβαλλόµενοι συναλλάσσονται σε
ένα νόµισµα έναντι µιας άλλης συναλλαγής που εκφράζεται σε άλλο νόµισµα, για
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στη συµφωνηµένη λήξη εκπληρώνουν τη σύµβαση στο
νόµισµα του άλλου αντισυµβαλλόµενου.
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2.15. Πραγµατοποιούνται επαναλαµβανόµενες µεταφορές κεφαλαίων σε
δικαιούχο στο εξωτερικό µε την εντολή ο δικαιούχος να πληρωθεί σε µετρητά.
2.16. ∆ίδονται εντολές µεταφοράς κεφαλαίων για τις οποίες ο εντολέας πληρώνει
µε πολλά διαφορετικά µέσα πληρωµών, π.χ. τραπεζικές επιταγές διαφόρων
τραπεζών ή µέσω πολλαπλών εµβασµάτων µικρού ποσού από το εξωτερικό.
2.17. ∆ίδεται εντολή µεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό και στη συνέχεια
γίνεται αντίστοιχα λήψη ισόποσων κεφαλαίων στο όνοµα του εντολέα από
διαφορετική χώρα ή/και χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
2.18. Πραγµατοποιούνται διασυνοριακά εµβάσµατα από το εξωτερικό προς
πελάτη στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια εκδίδει επιταγές ή χρησιµοποιεί
άλλα µέσα πληρωµής στο όνοµα τρίτων.
2.19. Εµβάσµατα αξίας µικρών ποσών λαµβάνονται στο όνοµα πελάτη, ο οποίος
στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής µεταφοράς µεγάλων ποσών.
2.20. Ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων πραγµατοποιούνται από µία τράπεζα σε άλλη
και µετά τα κεφάλαια γυρίζουν στην πρώτη τράπεζα.
2.21. Παρατηρείται µεγάλη κίνηση κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό, ενώ η
εταιρία δεν έχει εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών.

3.

∆ραστηριότητα ασύµβατη µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη
3.1.

Σηµαντική αύξηση καταθέσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση της
δραστηριότητας της επιχείρησης (δύναται να αποτελεί ένδειξη ανάµιξης
νοµίµων εσόδων µε έσοδα από εγκληµατικές δραστηριότητες).

3.2. Κατάθεση µεγάλων ποσών σε µετρητά, τα οποία δικαιολογούνται από τη
φύση εργασιών της επιχείρησης, χωρίς αντίστοιχες αναλήψεις µετρητών.
3.3. Συναλλαγές εµπορικής εταιρείας, της οποίας ιδιαίτερα οι καταθέσεις και
αναλήψεις από ή σε λογαριασµούς πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε
µετρητά παρά µε επιταγές, γραµµάτια ή συναλλαγµατικές κλπ, δηλ. δεν
χρησιµοποιούνται ευρέως, τα συνήθη αξιόγραφα και µέσα πληρωµής, για την
τακτοποίηση εµπορικών συναλλαγών.
3.4. Τραπεζικός λογαριασµός που τηρείται στο όνοµα φυσικού ή νοµικού
προσώπου, ειδικότερα δε στο όνοµα εταιρείας που αναπτύσσει εξωχώρια
δραστηριότητα, χρεώνεται και πιστώνεται µε µεγάλα ποσά, τα οποία δεν
δικαιολογούνται από τη φύση του λογαριασµού και τη δραστηριότητα του
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δικαιούχου (δηλαδή δεν παρουσιάζει οµαλή κίνηση σύµφωνα µε τις
επαγγελµατικές δραστηριότητές του).
3.5. Οι τύποι των χρηµατικών συναλλαγών µιας επιχείρησης δείχνουν ξαφνική
αλλαγή που δεν συνδέεται µε κανονικές δραστηριότητες.
3.6. Μεγάλος όγκος επιταγών, χρηµατικών εντολών ή µεταφορών κεφαλαίων
κατατίθενται σε λογαριασµό ή αγοράζονται µέσω ενός λογαριασµού, όταν η
φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του δικαιούχου του λογαριασµού
δεν φαίνεται να δικαιολογεί τέτοια δραστηριότητα.
3.7. Επιχειρηµατική δραστηριότητα λιανικού εµπορίου εµφανίζει σηµαντικά
διαφορετικές µορφές κατάθεσης µετρητών από παρόµοιες επιχειρήσεις στην
ίδια ευρύτερη περιοχή.
3.8. Γίνονται
ασυνήθεις
µεταφορές
κεφαλαίων
µεταξύ
σχετιζόµενων
λογαριασµών ή µεταξύ λογαριασµών που αναφέρονται στους ίδιους ή
σχετιζόµενους εντολείς (principals).
3.9. Αγοράζονται τίτλοι µεγάλης αξίας, που κρατούνται από τα πιστωτικά
ιδρύµατα για φύλαξη, ενώ αυτή η αγορά δεν δικαιολογείται από τη δεδοµένη
οικονοµική κατάσταση του δικαιούχου τους.
3.10. Γίνεται αυξηµένη χρήση πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων
χρηµατοδοτήσεων του διεθνούς εµπορίου, που έχουν ως αποτέλεσµα
διευρυµένη κίνηση κεφαλαίων µεταξύ χωρών όπου τέτοια εµπορική
συναλλαγή δεν θεωρείται αναµενόµενη, λαµβανοµένης υπόψη και της
συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας του πελάτη.
3.11. Υπάρχουν µεγάλα υπόλοιπα σε λογαριασµούς καταθέσεων, που δεν
δικαιολογούνται από τον κύκλο εργασιών της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας του πελάτη, και ακολούθως µεταφορά τους σε λογαριασµούς
στο εξωτερικό.
3.12. Γίνονται συχνές και αδικαιολόγητες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα
του πελάτη αιτήσεις για έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών, τραπεζικών
τραβηκτικών σε ξένο συνάλλαγµα ή άλλων διαπραγµατεύσιµων τίτλων.
3.13. Γίνονται ασυνήθιστα µεγάλες καταθέσεις σε µετρητά από άτοµα ή
επιχειρήσεις των οποίων η φανερή επιχειρηµατική δραστηριότητα θα έπρεπε
να εξυπηρετείται µε επιταγές και συναφή αξιόγραφα.
3.14. Συναλλασσόµενοι επιθυµούν να διατηρούν έναν αριθµό θεµατοφυλάκων –
εντολοδόχων ή λογαριασµούς τρίτων, η διακίνηση των οποίων δεν είναι
σύµφωνη µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
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3.15. Πελάτης αιτείται την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχειρίσεως
χαρτοφυλακίου του, είτε σε ξένα νοµίσµατα, είτε σε χρεόγραφα, όταν η πηγή
κεφαλαίων του είναι αδιαφανής ή δεν συµβιβάζεται µε την οικονοµική του
επιφάνεια και την επιχειρηµατική του δραστηριότητα.
3.16. Γίνονται σηµαντικά αυξηµένες (στον αριθµό ή και τα ποσά) καταθέσεις σε
µετρητά από άτοµα ή/και εταιρίες χωρίς προφανή αίτια, ιδιαίτερα εάν στη
συνέχεια οι καταθέσεις αυτές µεταφέρονται, εντός συντόµου χρονικού
διαστήµατος από τον λογαριασµό του πελάτη, σε προορισµό που δεν
φαίνεται να συνδέεται λειτουργικά µε τις δραστηριότητές του.

4.

Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη
4.1. Το τηλέφωνο του
απενεργοποιηµένο.

σπιτιού

ή

της

επιχείρησης

του

πελάτη

είναι

4.2. Λογαριασµοί κλείνονται µε µεταφορά των κεφαλαίων, µέσα σε πολύ µικρό
διάστηµα από τότε που ανοίχτηκαν.
4.3. Ένας πελάτης, µε σκοπό να αποφύγει την υποχρέωση αναφοράς των
στοιχείων της ταυτότητάς του και συνεπώς της συναλλαγής ή για να
εµποδίσει την τήρηση αρχείου µε τα στοιχεία αυτά, αποσύρει από τραπεζικό
λογαριασµό ποσό µικρότερο των 15.000 ευρώ.
4.4. Ένας πελάτης, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή οµάδα πελατών προσπαθεί να
πείσει ή να παρεµποδίσει έναν τραπεζικό υπάλληλο από το να διατηρήσει
αρχείο µε τα απαιτούµενα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της συναλλαγής
ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα στοιχεία του για
καταγραφή ή τήρηση αρχείου µε αυτά.
4.5. Ανοίγεται λογαριασµός στο όνοµα πελάτη, φυσικού ή νοµικού προσώπου,
του οποίου η κατοικία ή ο τόπος εργασίας, ή η έδρα, αντίστοιχα, δεν είναι
στην περιοχή που εξυπηρετείται από το κατάστηµα.

5.

Συναλλαγές σε µετρητά
5.1. Κάτοχος προσωπικού λογαριασµού καταθέσεων δεν εµφανίζεται στην
τράπεζα, αλλά καταθέτει µεγάλα ποσά µέσω τρίτων ή αντιπρόσωποι εταιριών
αποφεύγουν να έχουν προσωπική επαφή µε το προσωπικό της τράπεζας.
5.2. Ένα πρόσωπο συνήθως χρησιµοποιεί Α.Τ.Μ. για να κάνει διάφορες
καταθέσεις κάτω από το καθορισµένο ποσό.
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5.3. Γίνεται κίνηση λογαριασµών µε πολλές καταθέσεις µικρών ποσών και
αναλήψεις µέσω µικρού αριθµού επιταγών µεγάλων ποσών, το δε υπόλοιπο
των λογαριασµών παραµένει χαµηλό.
5.4. Ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασµοί, ιδίως µε κινήσεις µέσω
καταστηµάτων διαφορετικών από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός.
5.5. Ανταλλάσσονται µεγάλες ποσότητες χαρτονοµισµάτων µικρής ονοµαστικής
αξίας έναντι χαρτονοµισµάτων µεγαλύτερης αξίας.
5.6. Γίνονται πολυάριθµες, διαδοχικές καταθέσεις µικρών ποσών των οποίων το
ύψος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Επιβαρυντικό πρέπει να θεωρείται και το
γεγονός ότι κατατίθενται µεγάλα ποσά από µη καταµετρηθέντα και µη
δεσµιδοποιηµένα χαρτονοµίσµατα (χαρτονοµίσµατα σε ιµάντες ή τυλιγµένα
σε λάστιχο γεγονός που δηµιουργούν προβλήµατα στο να αναγνωρισθούν
και να καταµετρηθούν).
5.7. Γίνεται πληρωµή ή κατάθεση µετρητών, κάλυψη αγοράς τραπεζικών
τραβηκτικών, χρηµατικών εµβασµάτων ή άλλων διαπραγµατεύσεων και
άµεσα εµπορεύσιµων χρηµατικών µέσων.
5.8. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε
µετρητά σε ορισµένα υποκαταστήµατα.
5.9. Γίνεται συχνή αλλαγή µετρητών/νοµισµάτων από ένα νόµισµα σε άλλο.
5.10. Γίνεται συχνή εµφάνιση από τα ίδια πρόσωπα πλαστογραφηµένων
χαρτονοµισµάτων, αξιόγραφων, ακάλυπτων επιταγών κ.λπ.
5.11. Ένας πελάτης αγοράζει αριθµό τραπεζικών επιταγών, χρηµατικών εντολών ή
ταξιδιωτικών επιταγών για µεγάλα ποσά, κάτω από το καθορισµένο όριο.
5.12. Πραγµατοποιούνται καταθέσεις µέσω περισσότερων καταστηµάτων της ίδιας
τράπεζας ή από οµάδες ανθρώπων, που συναλλάσσονται µε το ίδιο
κατάστηµα συγχρόνως.
5.13. Συναλλασσόµενοι, οι οποίοι διατηρούν πολλούς λογαριασµούς, καταθέτουν
ποσά σε µετρητά σε κάθε έναν λογαριασµό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το
συνολικό άθροισµα των ποσών αυτών να ανέρχεται σε µεγάλο ύψος.
5.14. Τηρούνται περισσότεροι λογαριασµοί, στους οποίους κατατίθενται συχνά
µικροποσά τα οποία µεταφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε έναν
λογαριασµό στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.
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5.15. Συναλλασσόµενοι
χρησιµοποιούν
ταυτόχρονα
διαφορετικούς
ταµειολογιστικούς υπαλλήλους για να ενεργούν συναλλαγές µε µετρητά
µεγάλων ποσών σε εγχώριο νόµισµα ή σε συνάλλαγµα.

6.

Χρήση χρηµατοθυρίδων
6.1. Ο πελάτης χρησιµοποιεί µια θυρίδα ή λογαριασµό θυρίδας αρκετά συχνά.
6.2. Γίνονται συχνές καταθέσεις µεγάλων ποσών µε χρήση νυχτερινών
χρηµατοθυρίδων αποφεύγοντας την άµεση επαφή µε την τράπεζα.
6.3. Χρηµατοθυρίδες ανοίγονται όλο και περισσότερο ιδιαίτερα από ιδιώτες που
δεν διαµένουν ή δεν εργάζονται στην περιοχή εγκατάστασης του Ε.Ι., παρά
την ύπαρξη ανάλογων υπηρεσιών σε Ε.Ι. πιο κοντά σε αυτούς. Παρουσιάζεται
δηλαδή αδικαιολόγητα υψηλή διακίνηση σφραγισµένων φακέλων που συχνά
κατατίθενται και αποσύρονται. Επίσης, πελάτης νοικιάζει πολλαπλές θυρίδες
για να φυλάξει µεγάλα χρηµατικά ποσά, νοµισµατικά µέσα ή υψηλής αξίας
περιουσιακά στοιχεία, αναµένοντας να τα ρευστοποιήσει, για την τοποθέτησή
τους στο τραπεζικό σύστηµα. Οµοίως, ανοίγει πολλούς τραπεζικούς
λογαριασµούς θεµατοφυλακής για να καταθέσει µεγάλα ποσά τίτλων,
αναµένοντας πώληση και ρευστοποίησή τους, νοµισµατικά µέσα, µεταφορές
κεφαλαίων (ή συνδυασµός όλων αυτών) µε σκοπό να τα τοποθετήσει στο
τραπεζικό σύστηµα.
6.4. Θυρίδες χρησιµοποιούνται µε ασυνήθιστο τρόπο π.χ. περισσότεροι ιδιώτες
µπαίνουν, πιο συχνά (από το κανονικό), ή µεταφέρουν τσάντες ή κιβώτια που
µπορούν να κρύψουν µεγάλα χρηµατικά ποσά, νοµισµατικά µέσα ή µικρά
αντικείµενα µεγάλης αξίας.

7.

∆ιάφορα
7.1. Εκδηλώνεται ασυνήθης νευρικότητα στη συµπεριφορά προσώπων κατά τη
διεξαγωγή της συναλλαγής.
7.2. Μεγάλα ποσά κατατίθενται σε µετρητά και µεγάλου αριθµού επιταγές
εκδίδονται αντίστοιχα στο όνοµα ατόµων ή/και επιχειρήσεων, που δεν έχουν
συναφή εµπορική σχέση µε την εταιρία.
7.3. Γίνεται συµψηφισµός πληρωµών µε απαιτήσεις οι οποίες εξοφλούνται σε
µετρητά την ίδια ή την προηγούµενη ηµέρα.
7.4. Εξοφλείται λογαριασµός πελάτη µε επιταγές µεγάλων ποσών έκδοσης τρίτου,
οπισθογραφηµένες υπέρ του πελάτη (χωρίς να διακρίνεται ύπαρξη εµπορικής
συνεργασίας πελάτη-τρίτου).
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7.5. Σηµαντικές αυξήσεις παρουσιάζονται σε καταθέσεις µετρητών ή
εµπορεύσιµων τίτλων από εταιρία ή επιχείρηση, µε χρήση λογαριασµών
πελατών της ή λογαριασµών εταιριών του οµίλου στον οποίο είναι
ενταγµένη, ή λογαριασµών στο όνοµα τρίτων ή εντολοδόχων, ιδίως αν αυτές
οι καταθέσεις µεταφέρονται αµέσως σε άλλους λογαριασµούς καταθέσεων
τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
7.6. Γίνεται ασυνήθης χρήση συνήθων τραπεζικών υπηρεσιών, όπως π.χ. αποφυγή
µεταφοράς µεγάλων ποσών σε µορφές τοποθετήσεων για τις οποίες ο πελάτης
θα απολάµβανε υψηλότερο επιτόκιο.
7.7. Νοµισµατικά µέσα κατατεθειµένα µε ταχυδροµείο (e-mail) αριθµούνται
διαδοχικά ή έχουν ασυνήθη σύµβολα ή σφραγίδες.
8.

∆άνεια
8.1. Παρέχεται εγγύηση για δάνειο από εγγυητή, άγνωστο στην τράπεζα και
χωρίς εµφανή οικονοµική – οικογενειακή σχέση µε τον δικαιούχο του
δανείου.
8.2. Ο σκοπός του αιτούµενου δανείου είναι απροσδιόριστος µε ταυτόχρονη
επίδειξη προθυµίας για καταβολή µετρητών ως εγγύησης.
8.3. Πελάτες εξοφλούν προβληµατικά δάνεια απρόσµενα ή λαµβάνουν λοιπές
πιστοδοτήσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη τους.
8.4. Υποβάλλεται αίτηση για τη λήψη δανείου µε εµπράγµατη εξασφάλιση
περιουσιακά στοιχεία, που δεν έχουν εύλογη προέλευση ή είναι ασυµβίβαστα
προς την οικονοµική κατάσταση των αιτούντων.
8.5. Υποβάλλεται αίτηση από πελάτη για πιστοδότηση, όταν η προέλευση της
ιδίας συµµετοχής είναι αδιαφανής ή αδικαιολόγητη.

9.

Αγοραπωλησία τίτλων
9.1. Αγοράζονται τίτλοι µεγάλης αξίας, που κρατούνται από τα πιστωτικά
ιδρύµατα για φύλαξη, ενώ αυτή η αγορά δεν δικαιολογείται από τη δεδοµένη
οικονοµική κατάσταση του δικαιούχου τους.
9.2. Αγοράζονται τίτλοι µεγάλης αξίας µε µετρητά.
9.3. Αγοράζονται και πωλούνται συγκεκριµένοι τίτλοι χωρίς να υπάρχει εύλογη
αιτία ή κάτω από ασυνήθεις συνθήκες.
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10.

Αλλαγές στις συναλλαγές από τράπεζα σε τράπεζα

10.1. Συναλλασσόµενοι διατηρούν λογαριασµούς σε αρκετά πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν στην ίδια περιοχή και ειδικότερα όταν διαπιστώνεται συχνή
ανάληψη ποσών από αυτούς τους λογαριασµούς, πριν από τη διενέργεια ενός
εµβάσµατος σε άλλη περιοχή.
10.2. Ο όγκος και η συχνότητα των καταθέσεων σε µετρητά αυξάνει ταχέως χωρίς
να αυξάνονται αντίστοιχα οι εισροές από άλλες πηγές (εµβάσµατα κλπ.)
10.3. Γίνεται σηµαντική κυκλοφορία τίτλων µεγάλης ονοµαστικής αξίας, η οποία
δεν είναι αντιπροσωπευτική της περιοχής εγκατάστασης της τράπεζας.
10.4. Οι αλλαγές στις µορφές χρηµατικών φορτίων / αποστολών µεταξύ των
ανταποκριτριών τραπεζών είναι σηµαντικές.

11.

Ύποπτη συµπεριφορά υπαλλήλου

11.1. Υπάλληλος κάνει σπάταλο τρόπο ζωής που δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από
το µισθό του.
11.2. Υπάλληλος παραλείπει να συµµορφωθεί µε αναγνωρισµένες πολιτικές,
διαδικασίες και µεθόδους, ειδικώς στο private banking.
11.3. Υπάλληλος είναι απρόθυµος να πάρει άδεια.

12.

Ξέπλυµα χρήµατος µέσω του ∆ιεθνούς Εµπορίου
[12.1. Υπέρ (ή υπό) τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω διαφόρων
τεχνικών όπως π.χ. παραπλανητικής περιγραφής του εµπορευόµενου
προϊόντος ή υπηρεσίας.
12.2. ¨Έκδοση πολλών τιµολογίων για το ίδιο εµπόρευµα ή υπηρεσία.
12.3. Υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της ποσότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
αναφέρεται συνήθως στα «φορτία φαντάσµατα».]
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Β.
1.

ΎΠΟΠΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
∆ραστηριότητα ασύµβατη µε την
(επιχειρηµατική ή άλλη) του πελάτη

εργασία

ή

ΝΑ

ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΙ

τη

δραστηριότητα

1.1. Κεφάλαια παράγονται από µια επιχείρηση που ιδιοκτήτες της είναι πρόσωπα
της ίδιας καταγωγής ή από µια επιχείρηση στην οποία αναµιγνύονται
πρόσωπα της ίδιας καταγωγής από χώρες υψηλού κινδύνου (π.χ. χώρες
καθορισµένες από εθνικές αρχές και τη FATF ως µη συνεργάσιµες).
1.2. Η δηλωµένη απασχόληση του πελάτη δεν είναι ανάλογη µε τον τόπο ή το
επίπεδο της δραστηριότητάς του.
1.3. Πρόσωπα αναµεµιγµένα σε χρηµατικές συναλλαγές χρησιµοποιούν µια
διεύθυνση ή αριθµό τηλεφώνου, ειδικώς όταν η διεύθυνση είναι επίσης στην
έδρα της επιχείρησης ή δεν φαίνεται να αντιστοιχεί µε το δηλωθέν επάγγελµα
(π.χ. σπουδαστής, άνεργος ή αυτοαπασχολούµενος).
1.4. Αναφορικά µε τις µη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι
οικονοµικές συναλλαγές γίνονται χωρίς να υπάρχει εύλογος οικονοµικός
σκοπός ή στις συναλλαγές αυτές φαίνεται να µην υπάρχει σύνδεσµος µεταξύ
της δηλωθείσης δραστηριότητας του οργανισµού και των άλλων
συµβαλλόµενων µερών.
1.5. Μια τραπεζική θυρίδα ανοίγεται εκ µέρους µιας εµπορικής επιχείρησης όταν
η επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη είναι άγνωστη ή τέτοια που να
µην δικαιολογεί τη χρήση της θυρίδας.

2.

Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων
2.1. Ένας µεγάλος αριθµός µεταφορών εισερχοµένων ή εξερχοµένων κεφαλαίων
λαµβάνει χώρα µέσω ενός επιχειρηµατικού λογαριασµού και εµφανίζεται να
µην υπάρχει εύλογος επιχειρηµατικός ή άλλος οικονοµικός σκοπός για τις
µεταφορές αυτές, ειδικώς όταν αυτή η δραστηριότητα αφορά σε περιοχές
υψηλού κινδύνου.
2.2. Μεταφορές κεφαλαίων γίνονται σε µικρά ποσά, µε προφανή προσπάθεια να
αποφευχθεί η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη ή οι απαιτήσεις
καταγραφής των στοιχείων της συναλλαγής.
2.3. Εµβάσµατα δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες για τον εντολέα ή το πρόσωπο
εξ’ ονόµατος του οποίου εκτελείται η συναλλαγή, όταν η αναφορά των
πληροφοριών αυτών πρέπει να αναµένεται.
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2.4. Πολλαπλοί προσωπικοί και επιχειρηµατικοί λογαριασµοί ή λογαριασµοί στο
όνοµα µη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων, χρησιµοποιούνται
για να συλλέγονται και να διοχετεύονται κεφάλαια σε ένα µικρό αριθµό
ξένων πραγµατικών δικαιούχων, προσώπων και επιχειρήσεων, ειδικώς δε σε
περιοχές υψηλού κινδύνου.
2.5. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα (συνάλλαγµα) εκτελούνται εξ’ ονόµατος ενός
πελάτη από τρίτο µέρος, ακολουθούµενες από µεταφορά κεφαλαίων σε
περιοχές που δεν έχουν φανερή επιχειρηµατική σύνδεση µε τον πελάτη ή σε
χώρες υψηλού κινδύνου.

3.

Άλλες συναλλαγές συνδεδεµένες µε το ζήτηµα
3.1.

Πελάτης εµπλέκεται σε εµπορικές συναλλαγές, µε περιοχές υψηλού
κινδύνου, όταν δεν φαίνεται να υπάρχουν εύλογοι επιχειρηµατικοί λόγοι
για διενέργεια συναλλαγών µε αυτές τις περιοχές.

3.2.

Ανοίγονται λογαριασµοί από Ε.Ι. προερχόµενες από περιοχές υψηλού
κινδύνου.

3.3.

Κεφάλαια στέλνονται ή λαµβάνονται µέσω διεθνούς µεταφοράς από ή
προς περιοχές υψηλού κινδύνου (π.χ. εµβάσµατα µη νόµιµων µεταναστών
σε δουλεµπόρους).

3.4.

Χρησιµοποίηση παρατραπεζικού συστήµατος (underground banking,
hawala κλπ).

Τα ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος αξιολογούν την προσαρµογή
της παραπάνω τυπολογίας, µε βάση την εµπειρία και τη φύση των συναλλαγών
των Ε.Ι.

