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מגדירה אותם היא ה – הבנקים שמה בחשיפה את 1540החלטת האו"ם  ז' 

ומחייבת אותם לבדוק שהמוצר בעסקה אינו יכול  בינ"ל, ל עסקהככברוקרים ב
 . לשמש לפיתוח או העברת נשק להשמדה המונית

 ,עוד לפני החלטת האו"ם ,בבנקים בעולםהפיקוח האמריקאי הבינ"ל כבר טיפל 

 !!! עם קנסות משמעותיים ועתה צפוי להרחיב פעילותו בנושא

 ,אפ )תוכנה וחומרה(-הייטק וחברות סטארט ם בחברותשקיעיומלץ לממ

לבחון היטב את המוצרים וחומרי הגלם למול האמנות  ,וכמובן למנהלי החברות

 .פריטים אזרחיים רבים נופלים תחת פיקוח שכזה –הרלוונטיות 

 

אנו בחברת סייף זון לרשותכם עם כלים ייעודיים, ונשמח לענות לכל שאלה 

 ה.לבנק שמבצע הטרנזקציות בעסקבמטרה למנוע תקלה לכם או 

 

  

קנס על בנק צרפתי בגין העברת כספים למטרות 
 :הפצת נשק להשמדה המונית ונשק גרעיני

ParibasBNP להסדר  2014ה בשנת , קבוצת בנקים צרפתית, הגיע

מיליארד דולר לממשל  8.9 שילמה קנס שלהיא  שבמסגרתו

 16עצרה לפחות לא האמריקאי. זאת, לאחר שהיא לא ניטרה ו

העברות כספים שבוצעו במספר סניפים של הבנק, אשר יועדו 

הקנס שהוטל על הבנק להפצת נשק גרעיני ונשק להשמדה המונית. 

על גוף אי פעם ל מדובר בקנס הכי גדול שהוט -הוא חסר תקדים

 ת.וקאישהפר סנקציות אמרי
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https://theconversation.com/banks-will-help-insure-iran-keeps-promises-on-nukes-47899
https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-settlement/u-s-imposes-record-fine-on-bnp-in-sanctions-warning-to-banks-idUSKBN0F52HA20140701
https://www.nuclearban.scot/the-money-that-makes-the-bomb-from-wellington-to-edinburgh/


 

 

 

קנס על בנק גרמני בגין העברת כספים למטרות הפצת 
 נשק להשמדה המונית:

Commerzbank AG  , 2015קבוצת בנקים גרמנית, הגיעה בשנת 

מיליון דולר לממשל  258להסדר שבמסגרתו היא שילמה קנס של 

העברות  142האמריקאי. זאת, לאחר שהיא לא ניטרה ולא עצרה 

 כספים אשר יועדו להפצת נשק להשמדה המונית. 

 
 16/03/19״, SanctionsAlertמתוך אתר ״

 לכתבה קישור

 

 

רוסי בגין העברת כספים למטרות הפצת קנס על בנק 
 :נשק להשמדה המונית

he Bank of MoscowT בנק גדול ברוסיה, הגיע בשנת ,

מיליון דולר  9.5להסדר שבמסגרתו הוא שילם קנס של  2014

 69לממשל האמריקאי. זאת, לאחר שהוא לא ניטר ולא עצר 

 העברות כספים אשר יועדו להפצת נשק להשמדה המונית. 
 

 15/01/29״, Sullivan & Cromwell LLPמתוך אתר ״

 לכתבה קישור

https://sanctionsalert.com/ofac-penalties-and-enforcement-actions-show-greater-focus-on-violations-linked-to-weapons-of-mass-destruction/
https://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/SC_Publication_2014_Year_End_Review_of_US_BSA_AML_and_Sanctions_Developments.pdf

