
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

 

QƏRARI 

 

№ 47/4 

 

Bakı şəhəri                                                                                     21 dekabr 2017-ci il 

 

“Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması”nın təsdiq edilməsi barədə 

 

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 18 may 

tarixli 1415 nömrəli Fərmanının 3.1.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli 828 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

Nizamnaməsi”nin 5.3.2-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası  

 

Q Ə R A R A  A L I R: 

 

1. “Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2. Baş icraçı direktora (İbrahim Alışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 

Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin. 

 

Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı 
 

http://e-qanun.az/framework/35580
http://e-qanun.az/framework/35580


 

 Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

Direktorlar Şurasının “21” “dekabr” 2017-ci il 

tarixli 47/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması 
 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

Girov vəsaitinin geri alınmasına dair  

 

R Ə Y 

 

№ _________ “___” ______ 20__ - __ il 

________________________________________________________________________________ 
(valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya (lisenziyanın əlavəsini) almış hüquqi şəxsin tam adı/fərdi sahibkarın soyadı, adı, 

atasının adı) 

valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə verilmiş _____________________________________________ 

 (lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) nömrəsi və tarixi) 

lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin)  _______________________________________________ 

 (lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) ləğv olunmasının əsası) 

əlaqədar ləğv olunmasını nəzərə alaraq  

___________________________________________________ valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə 
(müvəkkil bankın adı)  

lisenziya (lisenziyanın əlavəsi) almış şəxs üçün açılmış hesablarda saxlanılan 

________________________________________________________________________________ 
(girov vəsaitinin məbləği (yazı və rəqəm ilə) və valyutası)  

məbləğində girov vəsaitinin geri alınmasına etiraz edilmir.  

  

İdarə Heyətinin sədri1 ________________ 

M.Y. (imza) 

 

 



İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1. 20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının Qərarı  

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 
 

                                                           
1 20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasının Qərarı ilə “Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması”nda “Baş icraçı 

direktor” sözləri “İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 

http://e-qanun.az/framework/41065
http://e-qanun.az/framework/41065

