
Rubrika tapusi sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas klientu skolu

Jautājiet par tematiem saistībā ar finanšu pakalpojumiem – 
FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!
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Lai kontrolētu risku, ka banka tiek iesais-
tīta darījumā, kas, iespējams, ir daļa no no-
ziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai pat 
terorisma finansēšanas, visām bankām Lat-
vijā arī līdz šim bija jāpārzina savi klienti un 
viņu darījumi. Tiklīdz radās aizdomas, tā bija 
jāziņo Kontroles dienestam. Savukārt FKTK 
savās pārbaudēs skatās, vai tas ir ticis izda-
rīts. Īpašā uzmanības lokā šajā klientu darī-
jumu pārlūkošanas darbā allaž bijušas poli-
tiski nozīmīgas personas (PNP). Pasaulē dau-
dzi izmeklēšanas gadījumi ir pierādījuši, ka 
visbiežāk tieši PNP savu prettiesisko darbību 
– kukuļošanu, krāpšanu u.c. īsteno, izman-
tojot radiniekus, laulātos un draugus. Tādēļ 
PNP tiek uzskatītas par paaugstināta riska 
klientiem, un viņu finanšu darījumi ir padzi-
ļināti jāuzrauga. Turklāt šī gada 1. martā Lat-
vijā tika paplašināta politiski nozīmīgas per-
sonas definīcija.

VAI ES ESMU RISKANTS KLIENTS?
Lūk, tādēļ ikvienai bankai šovasar nepie-

ciešams papildus noskaidrot, kuri tās klien-
ti ir uzskatāmi par PNP, to radiniekiem vai ci-
tām cieši saistītām personām. Ja nu kas no-
tiek, tad, aiz viena diedziņa velkot, kompe-
tentajām iestādēm būs iespējams atmas-
kot nelikumīgās naudas shēmas. Kādā vei-
dā klients dara zināmu informāciju bankai, 
tas ir klienta un bankas sadarbības ziņā. Tā 
kā anketēšana ir viens no efektīvākajiem pa-
sākumiem,  to veic lielākā daļa Latvijas ban-
ku. Kopš jūnija jautājumi šī statusa noskaid-
rošanai tiek uzdoti visiem jaunajiem klien-
tiem, kas dodas uz banku pirmo reizi, līdz 1. 
decembrim informācija tiks precizēta arī par 
esošajiem klientiem. Daļa klientu ir satrauk-
ti par šādiem papildu jautājumiem, daži ne-
vēlas atbildēt, citiem vispār nepatīk anketas.  
Katras bankas pašas ziņā ir noteikt, kādu ins-
trumentu izmantot ziņu iegūšanai, tai no-
teikti jābūt anketai. Savukārt klienta pienā-
kums ir sniegt nepieciešamo informāciju. Te 
svarīgi atcerēties, ka būt par PNP vai saistī-
tu personu, pats par sevi nav nekas slikts vai 
slēpjams. PNP statuss neliedz personai sa-
ņemt bankas pakalpojumus. Turklāt atbildes, 
ko klients sniedz bankai, nekādā gadījumā 
nav un nebūs publiska informācija. Banku 

pienākums joprojām ir garantēt savu klien-
tu personas, kontu, noguldījumu un darīju-
mu noslēpumu saskaņā ar Kredītiestāžu liku-
mu. Ja atklāsies, ka klients uzrādījis apzinā-
ti nepatiesu informāciju, tad, protams, ban-
kai ir tiesības izvērtēt turpmāko sadarbību ar 
klientu vai pārtraukt sadarbību. Taču te atkal 
nevajadzētu pārspīlēt no abām pusēm gan 
saistībā ar PNP lietām, gan norādot plānoto 
darījumu apjomu. Vajadzētu uzticēties savai 
bankai un droši jautāt – kā interpretēt iecerē-
tās privātās finanšu lietas? Var anketā noteikt 
lielāku plānoto darījumu apjomu, var mainīt 
informāciju, rodoties jauniem apstākļiem. 
Taisnība, ja klienta iepriekš sniegtie dati ne-
atbildīs veiktajiem darījumiem, tad bankas 
iekšējās kontroles sistēmas reaģēs uz šādām 
pazīmēm un banka analizēs darījumu, kas 
atšķiras no iepriekš deklarētā. Piemēram, ja 
pensionāram ar 500 eiro apgrozījumu mēne-
sī pēkšņi kontā ienāk 500 000 eiro, tad, visti-
camāk, banka viņu izvaicās. Ja būs pamatots 
skaidrojums un apstiprinājuma dokumenti, 
tad nebūs nekādu problēmu. Turklāt no ik-
dienišķiem atšķirīgu darījumu uzmanīšana ir 
arī klientu interesēs. Piemēram, mammas rē-
ķinu apmaksa ir darbība trešo personu inte-
resēs. Skan dīvaini, taču droši norādiet to an-
ketā, arī darījumu apjomus un regularitāti. Ja 
tajos nav nekā slēpjama, nelikumīga, tad nav 
ko baidīties. Tāpat, ja pieaugs skaidras nau-
das izmaksas, vienlaikus arī darba algas ie-
maksas kontā, tad, visticamāk, banka neuz-
dos pat jautājumus.

Vai tiešām no tās cīņas ar naudas atmazgā-
šanu ir kāda jēga, ja tāpat pie mums vairāk 
glabājas svešā riskantā nauda, t.s. nerezi-
dentu portfelis, kas rada visas tās problē-
mas? Vietējiem jau nav ko noguldīt.  

Egils Jansons, Jūrmalā 

Ieviešot stingrākas prasības šajā jomā, 
uz labo pusi mainās Latvijas finanšu sekto-
ra reputācija un pavisam netīrā nauda aiziet 
prom.  Ja runājam par nerezidentu noguldī-
jumiem, tad bankām ir jāpārzina arī šo klien-
tu darbība, t.sk. viņu saistība ar PNP ne tikai 
Latvijā, bet arī citās valstīs. Turklāt reziden-
tu/nerezidentu noguldījumu proporcija Lat-
vijas bankās šobrīd ir par labu vietējai nau-
da. Proti, 53% ir pašu noguldījumi, nerezi-

dentu – 47%. Nerezidentu naudas apmērs 
Latvijas bankās samazinās gan Krievijas vā-
jās ekonomikas attīstības dēļ, jo šie klien-
ti sāk izmantot naudu, kas līdz šim uzkrāta 
Latvijas bankās, kā minēto stingrāko prasību 
dēļ t.s. nauda atmazgāšanas jomā, kas prasa 
bankām pārskatīt savu klientu bāzi.

www.klientuskola.lv

Kāpēc bankas 
šovasar uzdod 
jautājumus klientiem?


