
“Nağdsız ödənişlər sahəsində 

elan edilmiş nominasiya və 

müsabiqə qaliblərinin müəyyən 

edilməsi üzrə Münsiflər Heyəti” 

iclasının 28 fevral 2020-ci il 

tarixli protokolu ilə təsdiq 

edilmişdir. 

 

2020-ci il üzrə nominasiyaların şərtləri və bu nominasiyalar üzrə qalib bankların 

müəyyən edilməsi mərhələləri 

 

I. “Ödəniş kartları ilə nağdsız ödənişlər üzrə lider bank” nominasiyası 

I mərhələ: 

 Mükafatlandırma dövründə banklar tərəfindən emissiya olunmuş kartlar vasitəsi ilə 

aparılan ölkədaxili əməliyyatların ümumi sayı müyyən edilir; 

 Banklar üzrə ödəniş kartları ilə aparılan ölkədaxili əməliyyatların sayında nağdsız 

ödənişlərin payı faiz nisbətində müəyyən edilir. 

 

II mərhələ: 

 Ödəniş kartları ilə aparılan ölkədaxili əməliyyatların sayında nağdsız ödənişlərinin 

payı daha yüksək olan 5 bank seçilir. 

 

III mərhələ: 

 Seçilmiş banklar arasından ödəniş kartları ilə aparılan ölkədaxili nağdsız ödənişlərinin 

sayı daha yüksək olan bank qalib seçilir. 

 

 

II. “İnternet bankçılıq xidməti üzrə lider bank” nominasiyası 

I mərhələ: 

 Mükafatlandırma dövründə bank müştərilərinin cari hesablarından internet bankçılıq 

xidməti vasitəsilə aparılan köçürmələrin ümumi sayı müəyyən edilir; 



 Cari hesablardan aparılan köçürmələrin ümumi sayında internet bankçılıq xidməti 

vasitəsilə köçürmələrin payı faiz nisbətində müəyyən edilir. 

II mərhələ: 

 Cari hesablardan aparılan köçürmələrin ümumi sayında internet bankçılıq xidməti 

vasitəsilə köçürmələrinin payı yüksək olan 5 bank seçilir. 

III mərhələ: 

 Seçilmiş banklar arasından bir cari hesab üzrə internet bankçılıq xidməti vasitəsilə 

köçürmələrinin orta sayı daha yüksək olan bank qalib seçilir. 

 

 

III. “Mobil bankçılıq xidməti üzrə lider bank” nominasiyası 

I mərhələ: 

 Mükafatlandırma dövründə bank müştərilərinin cari hesablarından mobil bankçılıq 

xidməti vasitəsilə aparılan köçürmələrin ümumi sayı müəyyən edilir; 

 Cari hesablardan aparılan köçürmələrin ümumi sayında mobil bankçılıq xidməti 

vasitəsilə köçürmələrin payı faiz nisbətində müəyyən edilir. 

II mərhələ: 

 Cari hesablardan aparılan köçürmələrin ümumi sayında mobil bankçılıq xidməti 

vasitəsilə köçürmələrinin payı yüksək olan 5 bank seçilir. 

III mərhələ: 

 Seçilmiş banklar arasından bir cari hesab üzrə mobil bankçılıq xidməti vasitəsilə 

köçürmələrinin orta sayı daha yüksək olan bank qalib seçilir. 

 

 

IV. "Təmassız ödənişlər üzrə lider bank" nominasiyası 

  

I mərhələ:   

 Mükafatlandırma dövründə banklar üzrə təmassız ödəniş kartlarının sayı və bu 

kartlarla POS-terminallar vasitəsilə aparılan ölkədaxili təmassız ödənişlərin sayı 

müəyyən edilir. 

  



II mərhələ:  

 Banklar arasından təmassız ödəniş kartları ilə POS-terminal vasitəsilə aparılan 

ölkədaxili təmassız ödənişlərinin say göstəricisi daha yüksək olan 5 bank seçilir. 

  

III mərhələ:  

 

 Seçilmiş banklar arasından bir təmassız ödəniş kartı üzrə POS-terminal vasitəsilə 

aparılan ölkədaxili təmassız ödənişlərinin orta sayı üzrə daha yüksək göstəriciyə malik 

olan bank qalib seçilir. 

 

 

V. “Təmassız POS-terminal infrastrukturu üzrə lider bank” nominasiyası 

  

I mərhələ: 

 Mükafatlandırma dövründə banklar üzrə təmassız ödənişləri qəbul edən POS-

terminalların sayı və bu terminallar vasitəsilə aparılan ölkədaxili təmassız ödənişlərin 

sayı müəyyən edilir. 

 

  

II mərhələ:    

 Banklar arasından təmassız ödənişləri qəbul edən POS-terminalların say göstəricisi 

daha yüksək olan 5 bank seçilir. 

  

III mərhələ:  

 Seçilmiş banklar arasından təmassız ödənişləri qəbul edən bir POS-terminal 

vasitəsilə aparılan ölkədaxili təmassız ödənişlərinin orta sayı üzrə daha yüksək 

göstəriciyə malik olan bank qalib seçilir. 

   

 

 

 

Nominasiya seçimləri üzrə məlumat mənbəyi: 

Nominasiyalar üzrə seçim banklar tərəfindən Mərkəzi Banka aylıq əsasda təqdim 

edilmiş statistik hesabat əsasında həyata keçirilir. 


