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1. Təlimatın məqsədi 

Bu Təlimat Ani Ödənişlər Sistemi (bundan sonra – AÖS) ilə aparılan əməliyyatlar zamanı  

yaranmış mübahisəli halların həlli üzrə prosedur və qaydaları müəyyən edir. 

 

2. Anlayışlar 

2.1. Bu Təlimatda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

2.1.1. benefisiar – vəsaiti alan və xeyrinə ödəniş edilmiş şəxsə əməliyyatların dəyərinin 

ödənilməsini təmin edən AÖS-ün iştirakçısı; 

2.1.2. emitent – ödəyicinin sorğusu əsasında vəsaitin benefisiar iştirakçıya köçürülməsini 

təmin edən AÖS-ün iştirakçısı; 

2.1.3. əməliyyat üzrə sorğu – ödəniş əməliyyatının həyata keçirilməsini təsdiq edən 

sənədin surətinin benefisiardan alınması üçün emitent tərəfindən benefisiara göndərilən sorğu;                          

2.1.4. əməliyyat üzrə sorğuya cavab – emitentin sorğusu əsasında benefisiar tərəfindən 

ödəniş əməliyyatının həyata keçirilməsini təsdiq edən sənədin  emitentə təqdim edilməsi və ya 

sənədin təqdim edilməsindən imtina; 

2.1.5. geri qaytarma tələbi  – mübahisəli hal üzrə emitentin ödənişin geri qaytarılması üçün 

benefisiara təqdim etdiyi tələb; 

2.1.6. geri qaytarma tələbinə cavab – benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina və ya 

təsdiq cavabı; 

2.1.7. səbəb kodları – aparılan əməliyyatlar üzrə mübahisəli halların həll edilməsi məqsədilə 

emitent və benefisiar arasında məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsini eyniləşdirən kodlar; 

2.1.8. təsərrüfat subyektinin təsnifləşdirilmə kodu (MCC) - ISO 18245 standartına 

əsaslanan  təsərrüfat subyektinin təsnifləndirilməsində istifadə olunan kod; 

2.1.9. hesab – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq açılmış hesab; 

2.1.10. ödəyici – vəsait alanın xeyrinə nağdsız hesablaşmanı aparan şəxs; 

2.1.11. komitə – mübahisəli hallar üzrə son qərarların verilməsi üçün Mərkəzi Bankın 

sədrinin sərəncamı ilə yaradılmış məşvərətçi qrup; 

2.1.12. vasitəçi – AÖS-də birbaşa və birbaşa olmayan iştirakçıların müştərilərinin 

hesabları üzrə ödəniş sorğularının sistemə göndərilməsində vasitəçilik edən hüquqi şəxs; 

 

3. Mübahisəli halların yaranması və həlli 

3.1. AÖS vasitəsilə aparılan əməliyyatlar üzrə mübahisəli hallar aşağıdakı səbəblərdən 

yaranır: 
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3.1.1. ödəyici tərəfindən mübahisələndirilən hallar; 

3.1.2. fırıldaqçılıq hadisələrindən qaynaqlanan  hallar; 

3.1.3. avtorizasiya prosedurunda baş vermiş pozuntular; 

3.1.4. təsərrüfat subyekti tərəfindən baş vermiş pozuntular. 

3.2. Mübahisəli halların həlli aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

3.2.1. mübahisəli hal  üzrə emitent tərəfindən sənədlərin, əməliyyat qəbzinin və ya əvəzedici 

əməliyyat qəbzinin surətinin (bundan sonra – təsdiqedici sənəd ) sorğu edilməsi (əməliyyat 

üzrə sorğu); 

3.2.2. mübahisəli hal üzrə benefisiar tərəfindən bu Təlimatın 3.2.1 yarımbəndində qeyd 

edilən əməliyyat üzrə sorğuya cavab verilməsi; 

3.2.3. mübahisəli hal  üzrə emitent tərəfindən geri qaytarma tələbinin irəli sürülməsi; 

3.2.4. mübahisəli  hal üzrə benefisiar tərəfindən geri qaytarma tələbinə cavab verilməsi; 

3.2.5. arbitraj öncəsi; 

3.2.6. arbitraj; 

3.2.7. tələblərə uyğunluq öncəsi;  

3.2.8. tələblərə uyğunluq. 

Mübahisəli halların həlli mərhələləri üzrə sxem 

Mübahisəli halların mərhələləri sxemi

B
e

n
e

fi
s
ia

r
E

m
it
e

n
t

K
o

m
it
ə

Başlanğıc

1. Əməliyyat üzrə 
sorğu

3. Geri qaytarma 
tələbi

Əməliyyatın keçirildiyi 
tarixdən 6 ay ərzində

5. Arbitraj-öncəsi
cəhdi

Əməliyyat üzrə sorğunun 
göndərilməsindən

21 təqvim günü ərzində

7. Arbitraj cəhdi

Qeyd: Bu mərhələlərdən əlavə olaraq iştirakçı  tələblərə uyğunluq öncəsi cəhdi  və  tələblərə uyğunluq cəhdi nə istənilən mərhələdə müraciət edə bilər

XOR

Qəbul etmək

Mübahisəli halı 
bağlamaq

İmtina

Əməliyyat aparıldığı tarixdən
60 təqvim günü ərzində

2. Əməliyyat üzrə 
sorğuya cavab/

imtina

XOR

Qəbul etmək

Mübahisəli halı 
bağlamaq

İmtina

Geri qaytarma tələbi 
tarixindən 14 təqvim günü 

ərzində

4. Geri qaytarma 
tələbinə imtina XOR

Qəbul etmək

Mübahisəli halı 
bağlamaq

İmtina

Geri qaytarma tələbindən
 imtina tarixindən 14 təqvim

 günü ərzində

XOR

Qəbul etmək

Mübahisəli halı 
bağlamaq

İmtina

Arbitraj-öncəsi cəhdinə imtina
 tarixindən 14 təqvim

 günü ərzində

İmtina

Geri qaytarma tələbindən
 imtina tarixindən 14 təqvim

 günü ərzində

Əməliyyat aparıldığı tarixdən
60 təqvim günü ərzində

İmtina

Arbitraj-öncəsi cəhdi 
tarixindən 14 təqvim 

Günü ərzində

6. Arbitraj-öncəsi
cəhdinə imtina

Qəbul etmək

Mübahisəli halı 
bağlamaq

Komitənin qərarı

Mübahisəli halı 
bağlamaq

 

3.3. Mübahisəli halların təsnifləşdirmə kodları bu Təlimata Əlavə №1-də göstərilən formada 

təyin edilir. 

3.4. AÖS-ün xidmət platformasında baş vermiş xəta səbəbindən emitent və benefisiar bu 

Təlimatda müəyyənləşdirilən prosedur və qaydaları icra edə bilmədikdə Komitə sənədlərlə bağlı 
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tələbləri istisna hal kimi qiymətləndirir və ya mübahisəli halların həlli üçün müəyyənləşdirilmiş 

müddətin axımını dayandırır. Dayandırılmış müddət müraciətə baxılması müddətinə daxil 

edilmir. Həmin xəta aradan qaldırıldıqdan sonra isə müddətin axımı bərpa olunur. 

3.5. Emitent aparılmış əməliyyatları təsdiq edən sənədləri və əlavə məlumatları (təsərrüfat 

subyektində çalışan işçinin yazılı ifadəsini, müşahidə kameralarının görüntüsünü və digər 

təsdiqedici məlumatı) benefisiardan tələb edə bilər. 

3.6. Emitent mübahisəli hal üzrə geri qaytarma tələbini əsasən aşağıdakı səbəblərə görə  

irəli sürür: 

3.6.1. aparılan əməliyyat üzrə ödəniş sorğusu və ya tapşırığı ödəyici tərəfindən təsdiq 

edilmədikdə;  

3.6.2. əməliyyatın unikallığı pozulduqda; 

3.6.3. fırıldaqçılıq halı baş verdikdə. 

3.7. Benefisiar emitentin geri qaytarma tələbinə imtina cavabı verərsə və emitent bununla 

razı olmazsa, emitent imtina cavabını aldığı tarixdən 14 təqvim günü müddətində arbitraj öncəsi 

proseduruna başlaya və ya birbaşa arbitraja müracət edə bilər. Arbitraj proseduru Komitə 

tərəfindən həyata keçirilir. 

3.8. Emitent və ya benefisiar bu Təlimatın 6-cı hissəsində göstərilən qaydada və vaxt 

çərçivəsində  tələblərə uyğunluq öncəsi və ya birbaşa tələblərə uyğunluq proseduruna başlaya 

bilər.   

3.9. AÖS-də mübahisəli halların həlli üzrə xidmət haqları Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 

tərəfindən təsdiq edilir. 

 

4. Təsdiqedici sənədlərin təqdim edilməsi 

4.1. Emitent və benefisiar mübahisəli əməliyyatlar üzrə təsdiqedici sənədlərin mübadiləsini 

AÖS-ün infrastruktur imkanlarından istifadə etməklə həyata keçirirlər. 

4.2. Emitentin benefisiara müştərinin tələbi və ya  öz təşəbbüsü ilə (hüquqi proseslərlə bağlı 

və s.) mübahisə edilən əməliyyat üzrə təsdiqedici sənədlər üçün sorğu etmək hüququ vardır. Bu 

halda aşağıdakı kodlardan istifadə edilməklə sorğunun səbəbi göstərilir:  

 

Kod Səbəblər 

01 Mübahisəli hallar üzrə müştərinin sorğusu 

02 Fırıldaqçılığın araşdırılması sorğusu 
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03 Hüquqi proseslərlə bağlı sorğu 

 

4.3. Elektron bankçılıq, elektron ticarət şlüzü, özünəxidmət terminallarında (bankomat, 

ödəniş teminalı və s.) hesablar üzrə aparılan əməliyyatların təsdiqedici sənədlərinin surəti üçün 

sorğu göndərilmir. 

4.4. Əməliyyat üzrə sorğuda aşağıdakılar qeyd edilir: 

4.4.1. mübahisəli halın istinad nömrəsi; 

4.4.2. tərəflərin cari hesabları haqqında məlumat; 

4.4.3. təsərrüfat subyektinin təsnifləşdirilmə kodu;  

4.4.4. benefisiarın eyniləşdirmə nömrəsi; 

4.4.5. əməliyyatın məbləği; 

4.4.6. əməliyyat üzrə sorğuya tətbiq edilən səbəb kodu; 

4.4.7. əməliyyatın eyniləşdiricisi;  

4.4.8. əməliyyatın tarixi və vaxtı. 

4.5. Emitentin əməliyyat üzrə sorğunu göndərdiyi tarixdən 21 təqvim günü müddətində 

benefisiar aşağıdakı tədbirlərdən birini yerinə yetirir: 

4.5.1. təsdiqedici sənədlərin təqdim edilməsi; 

4.5.2. sorğuya imtina  verilməsi. 

4.6. Benefisiar tərəfindən 21 təqvim günü ərzində münasibət bildirilməmiş sorğu 

cavablandırılmamış hesab edilir. 

4.7. Benefisiar əməliyyat üzrə sorğunu icra etdiyi halda 21 təqvim günü müddətində 

aşağıdakılardan birini emitentə göndərir:  

4.7.1. əməliyyatın həyata keçirilməsini təsdiq edən sənədin surəti; 

4.7.2. məhsul, iş və ya xidmətlərin təqdim edildiyini təsdiq edən sənədlər (müqavilə, təhvil-

təslim aktı və s.). 

4.8. Benefisiar əməliyyat üzrə sorğuya imtina verdikdə mübahisəli əməliyyatlar üzrə 

aşağıdakı səbəb kodlarından istifadə edilir: 

Kod Səbəb 

01 Əməliyyat qəbzi təqdim  edilmir 

02 Təsərrüfat subyekti və ya vasitəçi əməliyyat üzrə sorğuya cavab vermir  

 

4.9. Benefisiar aşağıdakı hallarda Səbəb kodu “01” ilə imtina cavabı göndərə bilər: 

4.9.1. sorğu əməliyyat tarixindən 6 ay sonra göndərilib; 
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4.9.2. əməliyyat elektron bankçılıq vasitəsilə aparılıb; 

4.9.3. əməliyyat elektron ticarət şlüzü vasitəsilə aparılıb; 

4.9.4. əməliyyat özünəxidmət terminalı (bankomat, ödəniş teminalı və s) vasitəsilə aparılıb.  

4.10. Emitent aşağıdakı hallarda geri qaytarılma tələbi irəli sürə bilər: 

4.10.1. benefisiar 21 təqvim günü müddətində emitentin  əməliyyat üzrə sorğusuna cavab 

vermədikdə; 

4.10.2. benefisiar əməliyyat üzrə sorğuya  Səbəb kodu “01” ilə imtina cavabı verdikdə; 

4.10.3. benefisiarın sorğuya cavabı bu Təlimatın tələblərinə uyğun gəlmədikdə; 

4.10.4. benefisiarın sorğuya cavabı emitenti qane etmədikdə: 

4.10.5. benefisiar sorğu olunan təsdiqedici sənədi lazımi qaydada təmin etmədikdə; 

4.10.6. təsdiqedici sənəddə  tələb edilən məlumatlar əks olunmadıqda; 

4.10.7. benefisiar təsərrüfat subyektini düzgün təsvir etməyən məlumatlar göndərdikdə; 

4.10.8. təsdiqedici sənəd oxunaqlı olmadıqda. 

4.11. Mübahisəli əməliyyat üzrə geri qaytarma tələbi və həmin tələbə  cavab bu Təlimata 

uyğun olaraq  həyata keçirilir. 

4.12. Emitent səbəb kodlarında göstərilən şərtlər əsasında mübahisəli əməliyyat üzrə 

benefisiara mübahisəli əməliyyat məbləğinin tam və ya müəyyən hissəsi həcmində geri 

qaytarma tələbi göndərə bilər.  

4.13. Geri qaytarma tələbi  əməliyyatın aparıldığı tarixdən etibarən 60 təqvim günü ərzində 

göndərilə bilər. 

4.14. Emitent tərəfindən başladılan hər bir geri qaytarılma tələbi üzrə  AÖS mübahisəli 

məbləğ həcmində emitentin hesabını kreditləşdirir, benefisiarın hesabını isə debitləşdirir. 

4.15.  Geri qaytarma tələbinin göndərildiyi tarixdən 21 təqvim günü müddətində benefisiar 

geri qaytarma tələbinə cavab (təsdiq və ya imtina) verməlidir.  

4.16. Benefisiar geri qaytarma tələbindən imtina edərkən bu Təlimata Əlavə № 1-də 

müəyyənləşdirilmiş sənədləri təqdim edir. 

4.17. Hər bir geri qaytarılma tələbinə imtina cavabı üzrə AÖS mübahisəli məbləğ həcmində 

benefisiarın hesabını kreditləşdirir, emitentin hesabını isə debitləşdirir. 

 

5. Arbitraj öncəsi və arbitraj prosedurları 

5.1. Yuxarıda sadalanan mərhələlər çərçivəsində mübahisəli hal üzrə nəticə əldə  etmək 

mümkün olmadıqda, tərəflər  mübahisənin həlli üçün arbitraj proseduruna başlaya -  Komitəyə 

müraciət edə bilərlər.     
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5.2. Arbitraj zamanı Komitə mübahisəli əməliyyat üzrə emitent və benefisiar tərəfindən 

təqdim edilmiş bütün sənədləri və məlumatları yoxlayır. Arbitraj zamanı Komitə mübahisəli 

əməliyyata görə hansı tərəfin məsuliyyət daşıması ilə bağlı qərar qəbul edir.  

5.3. Komitənin verdiyi qərarla razılaşmayan tərəf Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. 

 

5.4. Arbitraj öncəsi proseduru 

5.4.1. Emitent aşağıdakı şərtlərdən hər hansı biri baş verdiyi  halda geri qaytarma tələbinə 

imtina cavabı aldığı  tarixdən 14 təqvim günü müddətində arbitraj öncəsi mərhələnin həyata 

keçirilməsinə cəhd edə bilər: 

5.4.1.1. mübahisəli hal barədə benefisiara yeni sənədlər və ya məlumatlar təqdim edildikdə; 

5.4.1.2. benefisiar tərəfindən səbəb kodlarında göstərilən əsaslı sübut təqdim edildikdə 

(emitent arbitraj öncəsi cəhdində əsaslı sübutu yoxlamaq üçün ödəyici ilə əlaqə saxlamasını 

təsdiq etməlidir); 

5.4.1.3. geri qaytarma tələbinə imtina gəldikdən sonra emitent mübahisəli hal üzrə  səbəb 

kodunu dəyişdikdə; 

5.4.1.4. benefisiar ödəyicinin artıq əməliyyat üzrə mübahisə etmədiyini sübut etdikdə 

(emitent arbitraj öncəsi cəhdində ödəyicinin əməliyyat üzrə hələ də mübahisə etdiyini təsdiq 

etməlidir); 

5.4.1.5. əməliyyat elektron bankçılıq, elektron ticarət şlüzü, özünəxidmət terminalında 

(bankomat, ödəniş teminalı və s) aparıldıqda və bu əməliyyat üzrə əlavə məlumat tələb 

edildikdə (emitent müştərinin bu nöqtələrdə apardığı əməliyyat üzrə təfərrüatlı məlumat tələb 

edir). 

5.4.2. Emitentin arbitraj öncəsi cəhdi etdiyi tarixdən 14 təqvim günü müddətində benefisiar 

aşağıdakı tədbirlərdən birini yerinə yetirir: 

5.4.2.1. Benefisiar arbitraj öncəsi mərhələnin həyata keçirilməsinə cəhdi qəbul edir: 

5.4.2.1.1. Benefisiar mübahisəli hal üzrə təqsirini qəbul edir və AÖS mübahisəli məbləğ 

həcmində emitentin hesabını kreditləşdirir, benefisiarın hesabını isə debitləşdirir. 

5.4.2.1.2. Benefisiar emitentin arbitraj öncəsi cəhdinə cavab olaraq müştərinin 

bankomatdan nağd pul çıxarmasını və ya digər ödəniş xidmətini aparmasını sübut etmək üçün 

arbitraj öncəsi mərhələsi çərçivəsində əməliyyat üzrə aşağıdakılar daxil olmaqla təfərrüatlı 

məlumatı təqdim edir: 

5.4.2.1.2.1. hesab nömrəsi; 
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5.4.2.1.2.2. əməliyyat tarixi; 

5.4.2.1.2.3. əməliyyat vaxtı və ya əməliyyatın nömrəsi; 

5.4.2.1.2.4. bankomat əməliyyatı olduqda bankomatın qeydləri. 

5.4.2.2. Benefisiar arbitraj öncəsi mərhələnin həyata keçirilməsinə cəhdi qəbul etmir; 

5.4.3. Benefisiar tərəfindən 14 təqvim günü ərzində münasibət bildirilməmiş sorğu 

cavablandırılmamış hesab edilir.  

5.4.4. Bu Təlimatın 5.4.2-ci yarımbəndində göstərilən sənədlər təqdim edildiyi tarixdən 14 

təqvim günü müddətində razılıq əldə olunub-olunmamasından asılı olmayaraq arbitraj öncəsi 

mərhələ yekunlaşmalıdır. 

5.4.5. Emitent benefisiarın arbitraj öncəsi cəhdi qəbul etmədiyi, 14 gün müddətində 

münasibət bildirmədiyi və ya 5.4.4-cü yarımbənddə müəyyənləşdirilən müddətdə razılıq əldə 

olunmadığı təqdirdə  arbitraja müraciət edə bilər. 

 

5.5. Arbitraj proseduru 

5.5.1. Emitentin arbitraja müraciət edə biləcəyi şərtlərə bunlarla məhdudlaşmamaqla 

aşağıdakılar daxildir: 

5.5.1.1. benefisiar tərəfindən geri qaytarma tələbinə imtina üzrə təqdim olunan sənədlər 

tam deyil və ya geri qaytarma tələbinə  bu Təlimatın 4.15-ci bəndində müəyyənləşdirilən müddət 

ərzində cavab verilməmişdir;  

5.5.1.2. benefisiar geri qaytarma tələbinə  imtina cavabını bu Təlimatla müəyyənləşdirilmiş 

prosedur və qaydaları pozmaqla  vermişdir; 

5.5.1.3. benefisiarın əməliyyat üzrə sorğusuna  və geri qaytarma tələbinə imtina cavabında 

təqdim etdiyi məlumatlar üst-üstə düşmür.  

5.5.2. Emitent arbitraj prosedurunun başlanılması üçün aşağıdakı vaxt intervalı 

çərçivəsində Komitəyə müraciət edir: 

5.5.2.1. Arbitraj öncəsi mərhələ tətbiq edilmədiyi təqdirdə geri qaytarma tələbinə imtina 

cavabı aldığı  tarixdən 14 təqvim günü müddətində; 

5.5.2.2. Emitentin arbitraj öncəsi mərhələyə başlanılması cəhdini benefisiarın qəbul 

etməməsi barədə  məlumatı aldığı gündən 14 təqvim günü müddətində; 

5.5.2.3. Bu Təlimatın 5.4.3-cü yarımbəndində qeyd edilən müddətin bitdiyi tarixdən 14 

təqvim günü müddətində; 
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5.5.2.4.  Emitentin arbitraj öncəsi mərhələyə başlanılması cəhdinə bu Təlimatın 5.4.2.3-cü 

yarımbəndində müəyyənləşdirilən müddətdə cavab almadığı halda həmin tarixdən 14 təqvim 

günü müddətində. 

5.5.3. Arbitraj prosedurunun həyata keçirilməsi məqsədilə emitent aşağıdakı məlumatları 

ədalətli qərarın verilməsi üçün Komitəyə  təqdim edir: 

5.5.3.1. avtorizasiya qeydlərini, hesabdan çıxarışları və digər sənədləri; 

5.5.3.2. ödəyicinin mübahisəli hal üzrə haqlı olduğunu sübut edəcək məktubunu; 

5.5.3.3. ödəyicinin müvafiq mübahisəli hal üzrə dəstəkləyici sənədlərini; 

5.5.4. Komitə prosesin gedişatında mübahisənin həlli üçün vacib olan digər sənədləri 

elektron və ya kağız daşıyıcılarda təşkilatlardan sorğulaya bilər. 

5.5.5. Komitə 30 təqvim günü müddətində mübahisəli hala baxış zamanı Komitəyə təqdim 

edilən və Komitə tərəfindən əldə edilən məlumatlar əsasında aşağıdakı qərarlardan birini qəbul 

edir: 

5.5.5.1. tərəflərdən biri maliyyə öhdəliyini tam şəkildə yerinə yetirir; 

5.5.5.2. maliyyə öhdəliyi tərəflər arasında onların məsul olduğu hallara proporsional olaraq 

bölünür. 

5.5.6. AÖS Komitə tərəfindən qəbul olunmuş qərar əsasında tərəflər arasında yaranmış 

qarşılıqlı maliyyə öhdəlikləri üzrə hesablaşmanı həyata keçirir. 

5.5.7. Komitə tərəfindən mübahisəli hal üzrə qərarın qeydiyyatı aparılır və tərəflər bir 

mübahisəli halla bağlı Komitəyə yalnız bir dəfə müraciət edə bilərlər. 

 

6. Tələblərə uyğunluq öncəsi və Tələblərə uyğunluq  prosedurları 

6.1. Bu Təlimatın tələblərinin pozulması və ya əməliyyatdakı uyğunsuzluq halında geri 

qaytarma tələbi, geri qaytarma tələbinə imtina, arbitraj öncəsi və ya arbitraj hüququ olmayan 

emitent və ya benefisiar tələblərə uyğunluq proseduruna başlaya bilər.  

6.2. Tələblərə uyğunluq proseduru zamanı Komitə hər iki tərəfin təqdim etdiyi bütün 

sənədləri və məlumatları yoxlayır. Tələblərə uyğunluq proseduru zamanı Komitə mübahisəli 

əməliyyata görə hansı tərəfin məsuliyyət daşıması ilə bağlı qərar qəbul edir.  

6.3. Komitənin verdiyi qərarla razılaşmayan tərəf Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. 

 

6.4. Tələblərə uyğunluq öncəsi proseduru 
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6.4.1. Aşağıdakı hallardan biri baş verdikdə tələblərə uyğunluq proseduruna 

başlamamışdan əvvəl emitent və ya benefisiar tələblərə uyğunluq öncəsi cəhdi edə bilər: 

6.4.1.1. bu Təlimatın tələbləri pozulduqda; 

6.4.1.2. emitent və ya benefisiarın geri qaytarma tələbi və geri qaytarma tələbinə imtina 

hüququ olmadıqda; 

6.4.1.3. emitent və ya benefisiar AÖS vasitəsilə əməliyyatların aparılmasına dair  tələblərin 

pozulması nəticəsində maliyyə itkisi ilə üzləşdikdə. 

6.4.2. Emitent və ya benefisiar aşağıdakı vaxt intervalı əsasında tələblərə uyğunluq 

öncəsi proseduruna cəhd edə bilər: 

6.4.2.1. mübahisəli hal üzrə heç bir mərhələ başlatmadan əməliyyatın aparıldığı tarixdən 

etibarən 60 təqvim günü müddətində; 

6.4.2.2. mübahisəli hal üzrə bu Təlimatla müəyyənləşdirilmiş hər hansı bir mərhələ 

başladıldığı halda  həmin mərhələ üçün müəyyənləşdirilmiş vaxt intervalı ərzində. Bu halda 

başladılmış mərhələyə xitam verilir və mübahisələrin həlli tələblərə uyğunluq öncəsi prosesinə 

uyğun həyata keçirilir. 

6.4.3. Qarşı tərəf tələblərə uyğunluq öncəsi cəhdini qəbul etdikdə lazım olduğu təqdirdə 

aşağıdakı sənədlər tələb edilir: 

6.4.3.1. ödəyicinin əməliyyatın həyata keçirilməsinə razılıq verməsini və ya əməliyyatda 

iştirak etməsini təsdiq edən ərizə; 

6.4.3.2. təsdiqedici sənəd; 

6.4.3.3. tələblərə uyğunluq öncəsi prosesinin həyata keçirilməsi üçün təşkilatın avtorizasiya 

qeydləri, reyestr çıxarışları, təsərrüfat subyektinin sənədləri və digər sənədlər. 

6.4.4. Tələblərə uyğunluq öncəsi mərhələsində tərəflər mübahisəli halla bağlı nəticə 

(razılıq) əldə etdikdə maliyyə öhdəliyi  və mübahisəli hal üzrə xidmət haqqı tərəflər arasında 

onların məsul olduğu hallara proporsional olaraq bölünür və buna uyğun AÖS-də hesablaşmalar 

icra edilir. 

6.4.5. Qarşı tərəf tələblərə uyğunluq öncəsi cəhdini qəbul etmədikdə və ya 14 gün 

müddətində münasibət bildirmədikdə, habelə tərəf uyğunluq öncəsi cəhdini qəbul etdikdən 

sonra 14 gün müddətində mübahisəli halla bağlı nəticə (razılıq) əldə edilmədikdə təşkilat 

tələblərə uyğunluq prosesinə müraciət edə bilər. 

 

6.5. Tələblərə uyğunluq proseduru 
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6.5.1. Emitent və ya benefisiar aşağıdakı vaxt intervalı əsasında tələblərə uyğunluq 

prosesinə müraciət edə bilər: 

6.5.1.1. mübahisəli hal üzrə heç bir mərhələ başlatmadan əməliyyatın aparıldığı tarixdən 

etibarən 60 təqvim günü müddətində; 

6.5.1.2. mübahisəli hal üzrə bu Təlimatla müəyyənləşdirilmiş hər hansı bir mərhələ 

başladıldığı halda  həmin mərhələ üçün müəyyənləşdirilmiş vaxt intervalı ərzində. Bu halda 

başladılmış mərhələyə xitam verilir və mübahisələrin həlli tələblərə uyğunluq öncəsi prosesinə 

uyğun həyata keçirilir; 

6.5.1.3. bu Təlimatın 6.4.5-ci yarımbəndində müəyyənləşdirilən halda. 

6.5.2. Tələblərə uyğunluq prosesinin həyata keçirilməsi üçün emitent və ya benefisiar 

aşağıdakı məlumatları ədalətli qərarın verilməsi üçün  Komitəyə təqdim edir: 

6.5.2.1. ödəyicinin əməliyyatın həyata keçirilməsinə razılıq verməsini və ya iştirak etməsini 

təsdiq edən ərizə; 

6.5.2.2. təsdiqedici sənədi; 

6.5.2.3. avtorizasiya qeydləri, hesabdan çıxarışları, təsərrüfat subyektinin sənədləri və  

digər sənədləri; 

6.5.3. Komitə prosesin gedişatında mübahisənin həlli üçün vacib olan digər sənədləri 

elektron və ya kağız daşıyıcılarda  təşkilatlardan sorğulaya bilər. 

6.5.4. Komitə 30 təqvim günü ərzində aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir: 

6.5.4.1. tərəflərdən biri maliyyə öhdəliyini tam şəkildə yerinə yetirir; 

6.5.4.2. maliyyə öhdəliyi tərəflər arasında onların məsul olduğu hallara proporsional olaraq 

bölünür. 

6.5.5. AÖS Komitə tərəfindən qəbul olunmuş qərar əsasında tərəflər arasında yaranmış 

qarşılıqlı maliyyə öhdəlikləri üzrə hesablaşmanı həyata keçirir. 

6.5.6. Komitə tərəfindən mübahisəli hal üzrə qərarın qeydiyyatı aparılır və tərəflər bir 

mübahisəli halla bağlı Komitəyə yalnız bir dəfə müraciət edə bilərlər. 

 

 

      Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov 
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“Ani ödənişlər sistemi ilə 

aparılan əməliyyatlar zamanı 

yaranmış mübahisəli halların həlli 

üzrə Təlimat”a Əlavə №1 

 

Geri qaytarma üzrə səbəb kodları 

 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

101 Bankomatda və ya terminalda 

nağdlaşdırma və ya hesaba 

mədaxil 

Ödəyici əməliyyatda iştirak etdiyini, 

lakin nağd pulu və ya hesabına vəsaiti 

qəbul etmədiyini və ya məbləği qismən 

qəbul etdiyini iddia etmişdir 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Ödəyici emitentə müraciət 

edərək bankomat və ya 

terminal nağdlaşdırması 

və ya hesaba mədaxil 

zamanı tam vəsaitin və ya 

vəsaitin bir hissəsini əldə 

edə bilmədiyini 

bildirmişdir. 

Tələb olunmur 1.Emitent yalnız mübahisəli məbləğ 

üzrə tələb irəli sürə bilər. 

2.Geri qaytarma tələbi üzrə məbləğ, 

ödənişin tam məbləği olduğu halda, 

bankomat və ya terminal sahibi təşkilat 

tərəfindən tutulan əlavə xidmət haqqı da 

mübahisəli hal məbləğinin tərkibinə 

daxil edilə bilər. 

3.Geri qaytarma tələbi etibarsız sayılır:  

- mübahisəli hal fırıldaqçılıq ilə əlaqəli 

olduqda; 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Benefisiar vəsaitin 

nağdlaşdırılması və ya 

Dəstəkləyici sənədlər üzrə 

məlumatlar bankomat və ya 

1. Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və 

ya ingilis dilində olmalıdır. 



14 

 

 

hesaba mədaxil zamanı 

uyğunsuzluğun 

olmamasını bildirmək 

üçün dəlillər təqdim edə 

bilər. 

 

terminal jurnallarının 

tarixçələrindən götürülməli və 

ən azından aşağıdakı 

məlumatları əks etdirməlidir: 

- əməliyyat məbləği; 

- əməliyyatın növü; 

- əməliyyatın günü və vaxtı; 

- bankomat və ya terminalın 

nömrəsi;  

- əməliyyatın mərhələləri; 

- mübahisəli əməliyyatdan əvvəl 

və sonra terminalda maliyyə 

əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsi üzrə məlumat.  

 

2. Dəstəkləyici sənədlərə əlavə olaraq, 

benefisiar əməliyyat üzrə hesabatı 

təqdim etdiyi halda hesabatdakı hər bir 

elementi və onun mənasını Azərbaycan 

və ya ingilis dilində təqdim etməlidir. 

 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

102 Təmin edilməmiş xidmətlər və 

ya əldə edilməmiş mallar 

Ödəyicinin əməliyyatda iştirak etməsinə 

baxmayaraq ödəyici və ya səlahiyyətli 

şəxs mal və ya xidmətləri qəbul 

etməyib. Yəni, öncədən ödənişi qəbul 

etmiş tərəf mal və xidmətləri təmin 

etmək istəməyib və ya təmin edə 

bilməyib. 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Ödəyici emitent ilə əlaqə 

saxlayaraq xidmətlərin və 

malların təmin edilməsi 

üçün hesabının 

debitləşməsinə 

baxmayaraq, xidmətlərin 

Müvafiq hallarda aşağıdakı 

dəstəkləyici sənədlər təqdim 

edilməlidir: 

-xidmətlər gözlənilən tarixədək 

göstərilməyib;  

-mal qəbul edilməyib; 

1. Geri qaytarma tələbi üzrə məbləğ 

əldə edilməmiş xidmətlərin və ya 

malların məbləğinə  bərabər olur.  

 

2. Emitent geri qaytarma tələbinə 

başlamazdan öncə ödəyici təsərrüfat 
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və malların gözlənilən 

tarixdə çatdırılmadığını 

iddia etmişdir. 

 

-malın gözlənilən çatma tarixi;  

-mal razılaşdırılmış məkanda 

(emitent göstərməlidir) qəbul 

edilməyib; 

-ödəyici mübahisəni təsərrüfat 

subyekti ilə həll etməyə cəhd 

edib; 

-mal geri qaytarılıb (tarix 

göstərilməklə).  

 

subyekti və ya təsərrüfat subyektinin 

ləğvedicisi ilə mübahisəni həll etməyə 

səy göstərməlidir. 

3. Xidmətlərin təmin edilməsinin və ya 

malların çatdırılmasının tarixləri 

göstərilmirsə, emitent geri qaytarma 

tələbinə başlamazdan əvvəl mübahisəli 

hal üzrə müəyyən edilmiş vaxt 

çərçivəsində, əməliyyatın həyata 

keçirildiyi tarixdən etibarən 15 təqvim 

günü gözləməlidir. 

4. Mallar razılaşdırılmış çatdırılma 

tarixindən sonra əldə edildikdə, emitent 

geri qaytarma tələbinə başlamazdan 

əvvəl ödəyici malları geri qaytarmağa 

cəhd etməlidir.    

5. Emitent aşağıdakı hallar istisna 

olmaqla geri qaytarma tələbinə 

başlamazdan əvvəl ödəyicinin malları 

qaytardığı və ya qaytarmağa cəhd etdiyi 

tarixdən etibarən ən azı 15 təqvim günü 

gözləməlidir: 

- geri qaytarma tələbi malların qəbul 

edilməsindən əvvəl emal edilməyibsə; 

- gözləmə müddəti geri qaytarma tələbi 

üçün nəzərdə tutulmuş vaxt 

çərçivəsindədirsə; 

- mallar gec çatdırılma səbəbindən geri 

qaytarılmırsa. 

6. Aşağıdakı hallarda geri qaytarma 

tələbi etibarsız hesab edilir: 
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- ödəyici malın çatdırılması və ya 

xidmətin təmin edilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş tarixdən əvvəl əməliyyatı təxirə 

saldıqda; 

-mübahisəli hal fırıldaqçılıq ilə əlaqədar 

olduqda; 

- malın və ya göstərilən xidmətin 

keyfiyyəti ilə bağlı mübahisə olduqda; 

- bankomat vasitəsilə nağd pulun 

verilməsi və ya hesaba mədaxil halında. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Benefisiar aşağıdakı 

müddəalardan birini 

dəstəkləmək üçün dəlil 

təmin edə bilər: 

- mal və xidmətlər təmin 

edilmişdir; 

- təsərrüfat subyektinin 

mal və xidmətləri təmin 

etmək iqtidarında 

olmasına baxmayaraq, 

ödəyici bundan imtina 

etmişdir; 

- təsərrüfat subyekti və 

ödəyici razılaşaraq təmin 

edilməni daha sonrakı 

tarixə keçirmişlər; 

- geri qaytarma tələbi 

etibarsızdır. 

Təsərrüfat subyektinin geri 

qaytarma tələbinə imtinanı 

dəstəklədiyinin izah və 

sənədlər. 

 

Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və ya 

ingilis dilində olmalıdır 
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Kod Səbəb Tələbin izahı 

103 Təsvir edildiyi kimi olmayan və 

ya qüsurlu mal 

Ödəyici emitentə müraciət edərək təmin 

edilmiş xidmətlərin və ya malların təsvir 

edildiyi kimi olmadığını və ya qüsurlu 

olduğunu bildirmişdir. 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Ödəyicinin aşağıdakılar 

ilə məhdudlaşmamaqla 

iddialarından biri olduqda: 

 

- malların və xidmətlərin 

çatdırıldığı zaman 

yararsız olması və ya 

nəzərdə tutulan məqsəd 

üçün istifadə edilə 

bilinməməsi; 

- malların və xidmətlərin 

təsvir edildiyi kimi 

olmaması.  

- mal və ya xidmət 

sənədlərində 

göstərilənlərlə və ya 

əməliyyat qəbzində təsvir 

edilənlərlə uyğun 

olmadığı üçün ödəyici 

tərəfindən geri qaytarılmış 

və ya ləğv edilmişdir;  

1.Ödəyicinin aşağıdakıları iddia 

edən sənədi (elektron məktubu, 

məktubu, yazısı və s.): 

- ödəyicinin əməliyyatda iştirak 

etməsi; 

- ödəyicinin nəzərdə tutduğu 

malın və ya xidmətin təsviri; 

- ödəyicinin əldə etdiyi malın və 

ya xidmətin təsviri; 

- ödəyicinin malı geri 

qaytarması və ya təsərrüfat 

subyektini malın geri 

qaytarılmasının mümkünlüyü 

üzrə məlumatlandırması; 

- ödəyicinin mübahisəli halı həll 

etmək üçün təsərrüfat subyekti 

ilə əlaqə saxlaması və təsərrüfat 

subyektinin qiyməti 

tənzimləməməsi, malı bərpa 

etməməsi, digər bir mal ilə 

Emitent yalnız mübahisəli məbləğ üzrə 

tələb irəli sürə bilər. 
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- malın saxta olduğu 

gömrük xidməti, hüquq-

mühafizə orqanları və ya 

digər dövlət qurumları 

tərəfindən 

aşkarlanmışdır. 

 

 

əvəzləməməsi və ya vəsaiti geri 

qaytarmaması. 

2.Təsərrüfat subyektinin 

ödəyicini malı qaytarmamaqla 

bağlı məlumatlandırdığının 

sübutu. 

3. Aşağıdakılara uyğun olaraq: 

- ödəyicinin qeyd edilmiş 

təşkilatlardan birindən malın 

saxta olması ilə bağlı bildiriş 

aldığını təsdiq edən sənədi; 

- ödəyicinin malın saxta olması 

haqqında bildirişin təsviri və 

alındığı tarix;  

- malın saxta olduğunu bildirən 

şəxs və ya təşkilat haqqında 

bildirişi təmin edən şəxsin və ya 

təşkilatın adının da daxil olduğu 

və həmin şəxs və ya təşkilatın 

bildiriş təmin etmək 

səlahiyyətinin təsdiqi haqqında 

məlumat.   

- malların saxta kimi müəyyən 

edildiyi üzrə ödəyiciyə 

göndərilən bildirişin nüsxəsi 

emitentdən tələb oluna bilər. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

1. Xidmətin təsvir olnmuş 

xidmətə uyğunluğunun 

iddiası. 

1.Xidmətin təsvir olunmuş 

xidmətə uyğunluğunu və ya 

Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və ya 

ingilis dilində olmalıdır. 
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2. Malın qüsurlu 

olmadığının sübut 

edilməsi. 

3. Malın saxta 

olmadığının sübut 

edilməsi. 

4. Geri qaytarma tələbinin 

etibarsızlığının iddiası. 

 

malın qüsurlu olmadığını sübut 

edən sənədlər. 

2. Malın saxta olmadığı ilə bağlı 

təsərrüfat subyektinin iddiasını 

dəstəkləyən sənəd (təsərrüfat 

subyektinin geri qaytarma 

tələbinə imtinanı dəstəklədiyi 

izah və sənədlər əlavə 

edilməklə). 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

104 Fırıldaqçılıq yolu ilə hesabın 

debitləşdirilməsi və ya əməliyyat 

üzrə məbləğin artırılması 

Ödəyici emitentə müraciət edərək 

hesabından razılığı olmayan 

debitləşmənin icra olunduğunu 

bildirmişdir  

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

1. Təsərrüfat subyekti və 

ya vasitəçi ödəyicinin 

icazəsi olmadan 

əməliyyat məbləğini 

artırmışdır.  

2. Ödəyicinin hesabı 

saxtakarlıq yolu ilə 

debitləşdirilmişdir. 

 

Tələb olunmur Emitent yalnız mübahisəli məbləğ üzrə 

tələb irəli sürə bilər. 

Ödəyici aparılmış əməliyyata icazə 

verməyib və ya bu prosesdə iştirak 

etməmişdir. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 



20 

 

 

1. Benefisiar ödəyicidən 

vəsaitin düzgün 

debitləşməsi üzrə dəlillər 

təmin edə bilər. 

2.Ödəyicinin  
autentifikasiya yoxlama 
göstəricisi əməliyyat üzrə 
sorğuya daxil edilmişdir. 
 

3. Geri qaytarma tələbi 

etibarsızdır. 

 

Təsərrüfat subyektinin geri 

qaytarma tələbinə imtinanı 

dəstəklədiyi izah və sənədlər. 

 

Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və ya 

ingilis dilində olmalıdır. 

 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

105 Dublikat əməliyyat Ödəyici emitentə müraciət edərək eyni 

əməliyyat üçün hesabının birdən artıq 

debitləşdiyini iddia etmişdir. 

 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Emitent ödəyicidən eyni 

parametrli (terminal 

nömrə, məbləğ, tarix və 

s.) əməliyyatlara uyğun 

vəsait debitləşdirildiyini 

müəyyənləşdirmişdir. 

Tələb olunmur 1. Nağdlaşdırma əməliyyatları üzrə bu 

tipli mübahisəli halların “Bankomatda və 

ya terminalda nağdlaşdırma və ya 

hesaba mədaxil” səbəb kodu 101 ilə 

başladılması tövsiyyə olunur. 

2. Əgər əməliyyat fərqli benefisiar yaxud 

vasitəçi tərəfindən emal edilərsə, geri 

qaytarma tələbi üzrə məsuliyyəti ikinci 

əməliyyatı emal etmiş benefisiar yaxud 

vasitəçi daşıyır. 

3. Əməliyyatlar müxtəlif təsərrüfat 

subyektləri tərəfindən həyata keçirildiyi 
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təqdirdə geri qaytarma tələbi etibarsız 

sayılır. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

1. İmtinanın yaranması 

halı aşağıdakılardan biri 

ola bilər: 

- benefisiar müxtəlif 

əməliyyat olduğunu sübut 

edə bilər və ya  artıq 

silinmiş vəsaitlərin 

qaytarıldığını bildirə bilər; 

- geri qaytarma tələbi 

etibarsızdır. 

Təsərrüfat subyektinin geri 

qaytarma tələbinə imtinanı 

dəstəklədiyi izah və sənədlər. 

 

1. İki ayrı imzalanmış və/və ya çap 

edilmiş əməliyyat qəbzi olmadıqda, 

benefisiar əməliyyatın eyni xidmət və ya 

mal üçün olmadığını sübut etməlidir. 

2. Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və 

ya İngilis dilində olmalıdır. 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

106 Kreditləşmə həyata 

keçməmişdir 

Hesab sahibi iddia edir ki, hesabı 

kreditləşməmişdir 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

1.Ödəyici aşağıdakı 

hallarda emitentə 

müraciət edərək 

hesabının geri qaytarma 

əməliyyatı nəticəsində 

kreditləşmədiyini iddia 

etmişdir: 

Tələb olunmur 1. Müvafiq qanun və ya qaydalarla 

qadağan olunmadığı təqdirdə, emitent 

geri qaytarma tələbinə başlamazdan 

əvvəl ödəyici yaranmış problemi 

təsərrüfat subyekti ilə özü həll etməyə 

cəhd göstərməlidir.  

2. Emitent aşağıdakı hallar istisna 

olmaqla geri qaytarma tələbinə 

başlamazdan əvvəl malın qaytarıldığı 
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- ödəyici malı qaytarmış, 

alışı ləğv etmiş və ya 

xidməti ləğv etmişdir; 

- təsərrüfat subyekti 

vəsaiti geri 

qaytarmamışdır; 

 

- təsərrüfat subyekti lazımi 

açıqlama vermişdir, lakin  

məhdud və ya tam vəsaiti 

qaytarmamışdır. 

2. Alan tərəf benefisiara 

müraciət edərək 

hesabının köçürmə 

əməliyyatı nəticəsində 

kreditləşmədiyini iddia 

etmişdir. 

 

 

və ya xidmətin təxirə salındığı tarixdən 

etibarən ən azı 15 təqvim günü 

gözləməlidir: 

- təsərrüfat subyekti  ləğv etmə və ya 

malın geri qaytarılmasından imtina 

etməzsə; 

- gözləmə müddəti geri qaytarma tələbi 

üçün nəzərdə tutulmuş vaxt 

çərçivəsindədirsə; 

- geri qaytarma tələbi üzrə məbləğ ləğv 

edilmiş xidmətin istifadə olunmamış 

hissəsinin dəyəri və ya qaytarılmış 

malın dəyəri həcmində olmalıdır. 

3. Geri qaytarma tələbi etibarsız sayılır: 

- bankomat vasitəsilə nağd vəsaitin 

alınması ilə bağlı mübahisə;  

- göstərilmiş xidmətin və ya malın 

keyfiyyəti ilə bağlı mübahisə. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Benefisiar aşağıdakı 

müddəalardan birini 

dəstəkləmək üçün dəlil 

təmin edə bilər: 

- hesaba kreditləşmə 

həyata keçirilmişdir; 

- ləğvetmə əməliyyatı 

qaydalara əsasən 14 

gündən gec olmuşdur; 

Təsərrüfat subyektinin geri 

qaytarma tələbinə imtinanı 

dəstəklədiyi izahı və sənədləri. 

 

Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və ya 

ingilis dilində olmalıdır. 
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- əməliyyat düzgün icra 

olunmuşdur; 

- geri qaytarma tələbi 

etibarsızdır. 

Kod Səbəb Tələbin izahı 

107 Ödənişin başqa vasitələrin 

köməyi ilə aparılması 

Ödəyici emitentə müraciət edərək 

ödəniş sorğusunun icra edildiyinə dair 

məlumatı qəbul etdiyini, lakin ödənişin 

başqa yolla ödənildiyini və ya digər bir 

ödəniş sorğusuna əsaslandığını iddia 

etmişdir. 

Emitentin geri qaytarma tələbinə olan müddəalar 

Tələbin yaranma halı Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

Ödəyici malların və ya 

xidmətlərin ona 

çatdırılmasını və /və ya 

malların və ya xidmətin 

uğurla sifarişini təkzib 

etmir, lakin hesabındakı 

silinmənin bu ödəniş üzrə 

düzgün olmadığını iddia 

edir və bildirir ki, mallar və 

ya xidmətlər üçün ödəniş 

başqa yolla ödənilmişdir 

və ya digər bir ödəniş 

sorğusuna əsaslanmışdır. 

1. Ödəniş vasitəsinin istifadə 

vaxtı, tarixi və yeri barədə 

məlumatları detallı əks etdirən 

izahı (elektron məktubu, 

məktubu, bildirişi və s.) 

2. Ödənişin başqa yolla 

ödənilməsinə və ya nəzərdə 

tutulmayan başqa bir ödəniş 

sorğusunun icra olunmasına 

dair sübutedici sənəd (məsələn: 

ödəniş qəbzi və ya ödəniş qəbzi 

kimi xidmət göstərən digər 

sənəd, ödəniş hesabı bəyənatı 

və s.). 
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3. Ödəyicinin irəli sürdüyü 

iddiaları sübut edə biləcək digər 

sənədlər. 

Benefisiarın geri qaytarma tələbinə imtina üzrə olan müddəalar 

İmtinanın yaranması 

halı 
Dəstəkləyici sənədlər Qeydlər 

1. Benefisiar iddia edir ki, 

sifariş verilmiş və ya 

çatdırılmış mallar və ya 

xidmətlər başqa yolla və 

ya nəzərdə tutulmayan 

başqa bir ödəniş 

sorğusuna əsasən 

ödənilməmişdir. 

2. Benefisiar iddia edir ki, 

geri ödəniş həyata 

keçirilmişdir.  

 

1. Benefisiarın çatdırılmış və ya 

sifariş verilmiş malların və ya 

xidmətlərin başqa yolla və ya 

nəzərdə tutulmayan başqa bir 

ödəniş sorğusuna əsasən 

ödənilməməsinə dair iddiası 

(məsələn: ödəniş qəbzi və ya 

ödəniş qəbzi kimi xidmət 

göstərən digər sənəd və s.). 

2. Mübahisəli ödəniş sorğusuna 

əsasən edilmiş geri qaytarma 

əməliyyatı üçün sübut (geri 

qaytarma əməliyyatının həyata 

keçirilməsinə dair istənilən bir 

sənəd: geri qaytarılma məbləği, 

tarixi, geri qaytarma vasitəsi və 

ya üsulu). 

3. Təsərrüfat subyektinin geri 

qaytarma tələbinə imtinanı 

dəstəklədiyi izahı və sənədləri. 

Dəstəkləyici sənədlər Azərbaycan və ya 

ingilis dilində olmalıdır. 

 

 


