
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI MӘRKӘZİ BANKININ İDARӘ HEYӘTİNİN 
  

Q Ә R A R I  
  

№ 09/1 
  

Bakı şәhәri                                                                                         22 fevral 2023-cü il 
  

“Maliyyә vәsaitlәrinin elektron köçürülmәsi zamanı müştәri uyğunluğu 
tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәsi Qaydası”nın tәsdiq edilmәsi barәdә 

  
“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun 

maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 
Qanununun 4.2.3-cü vә “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” 
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddәlәrinә әsasәn Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankının İdarә Heyәti 
  

QӘRARA ALIR: 
  

1. “Maliyyә vәsaitlәrinin elektron köçürülmәsi zamanı müştәri uyğunluğu 
tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәsi Qaydası” tәsdiq edilsin (әlavә olunur). 

2. Bu Qәrarın 1-ci hissәsi ilә tәsdiq edilmiş “Maliyyә vәsaitlәrinin elektron 
köçürülmәsi zamanı müştәri uyğunluğu tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәsi Qaydası” 2023-cü il  1 
iyun tarixindәn qüvvәyә minsin. 

3. Hüquq departamentinә (Rәna Mәlikova) tapşırılsın ki, bu Qәrarın 3 gün 
müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlәt Reyestrinә daxil 
edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyinә tәqdim olunmasını tәmin 
etsin. 
  

Mәrkәzi Bankın sәdri                                                               Taleh Kazımov 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  “Tәsdiq edilmişdir” 
Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankı 
Qәrar № 09/1 

22 fevral 2023-cü il 
  
 
 
Maliyyә vәsaitlәrinin elektron köçürülmәsi zamanı  müştәri uyğunluğu 

tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәsi 
  

Qaydası 
  

1. Ümumi müddәalar 
  

1.1. Bu Qayda “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” vә “Hәdәfli maliyyә 
sanksiyaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq 
hazırlanmışdır vә maliyyә vәsaitlәrinin elektron köçürülmәsinin (bundan sonra – elektron 
köçürmә) aparılması zamanı müştәri uyğunluğu tәdbirlәrinin görülmәsi hallarını, habelә 
elektron köçürmә zәncirindә mәlumatların ötürülmәsi vә maliyyә institutları arasında 
işgüzar münasibәtlәrә dair tәlәblәri müәyyәn edir. 

1.2. Bu Qaydanın müddәaları fiziki şәxslәrin vә “Hәdәfli maliyyә sanksiyaları 
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә tutulmuş qurumların 
(hüquqi şәxslәr, qruplar, hüquqi şәxs olmayan tәşkilatlar, dövlәt vә ya qeyri-dövlәt 
orqanları (qurumları)) yerli banklar, xarici bankların yerli filialları vә poçt rabitәsinin milli 
operatoru vasitәsilә hәyata keçirilәn transsәrhәd vә ölkәdaxili elektron köçürmәlәrinә 
şamil edilir. 

1.3. Ödәniş kartlarından istifadә etmәklә mәhsulların, xidmәtlәrin alışı zamanı bütün 
әmәliyyat zәnciri boyunca kartı müәyyәn etmәyә imkan verәn unikal mәlumatların 
ötürüldüyü köçürmәlәr vә maliyyә institutları arasında öz mәqsәdlәri üçün hesablaşmalar 
vә köçürmәlәr elektron köçürmә hesab edilmir. 

1.4. Elektron köçürmәlәr zamanı “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın 
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” 
Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 4.17-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallar 
istisna olmaqla, әvvәllәr hәyata keçirilmiş müştәri uyğunluğu tәdbirlәrinә güvәnilә bilәr vә 
bu tәdbirlәrin tәkrar hәyata keçirilmәsi tәlәb edilmir. 

1.5. Bu Qaydanın digәr müddәalarından asılı olmayaraq emitent, vasitәçi vә 
benefisiar maliyyә institutları elektron köçürmәlәr zamanı bu Qayda ilә müәyyәn edilmiş 
tәdbirlәrlә yanaşı, ödәyici vә vәsait alanın hәdәfli maliyyә sanksiyalarının tәtbiq edilmәli 
şәxslәrin siyahısında olmasını müәyyәn etdikdә bu Qaydanın 1.1-ci bәndindә göstәrilәn 
qanunlara müvafiq tәdbirlәr görmәlidirlәr. 

1.6. Elektron köçürmәlәr zamanı bu Qayda ilә tәnzimlәnmәyәn mәsәlәlәr nağdsız 
hesablaşmalar vә pul köçürmәlәri, habelә xarici valyutada әmәliyyatların aparılmasına 
dair Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının normativ xarakterli aktları ilә tәnzimlәnir. 
  



2. Anlayışlar 
  

2.1. Bu Qaydada istifadә olunan anlayışlar aşağıdakı mәnaları ifadә edir: 
2.1.1. maliyyә institutu – yerli banklar, xarici bankların yerli filialları vә poçt 

rabitәsinin milli operatoru (Qaydanın mәtni üzrә müddәaların xarici maliyyә institutlarına 
aid olduğu hallar istisna olmaqla); 

2.1.2. maliyyә vәsaiti – ödәyici tәrәfindәn göndәrilәn vә benefisiar maliyyә institutu 
tәrәfindәn vәsait alana pul formasında ödәnilәn dәyәr; 

2.1.3. elektron köçürmә – maliyyә vәsaitlәrinin fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn 
maliyyә institutlarının tәqdim etdiyi elektron üsullarla (bank hesabları vasitәsilә, hesab 
açmadan vә ya yeni ödәniş metodları ilә) vәsait alana (elektron köçürmә zamanı ödәyici 
vә vәsaiti alan eyni şәxs ola bilәr) çatdırılması mәqsәdilә aparılan transsәrhәd vә ya 
ölkәdaxili әmәliyyat; 

2.1.4. transsәrhәd köçürmә – müxtәlif dövlәtlәrә (әrazilәrә) mәnsub maliyyә 
institutları arasında aparılan elektron köçürmә (transsәrhәd köçürmә anlayışı serial, 
kover vә paket ödәnişlәrinә, habelә elektron köçürmә zәncirindә iştirak edәn emitent, 
vasitәçi vә ya benefisiar maliyyә institutlarından әn azı birinin fәrqli dövlәtlәrә (әrazilәrә) 
mәnsub olduğu hallara da şamil edilir); 

2.1.5. ölkәdaxili köçürmә – fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn maliyyә institutları 
vasitәsilә Azәrbaycan Respublikası daxilindә aparılan elektron köçürmә (ölkәdaxili 
köçürmә anlayışına serial, kover vә paket ödәnişlәri dә daxildir); 

2.1.6. serial ödәniş – emitent maliyyә institutu tәrәfindәn ödәniş sәrәncamının 
maliyyә vәsaiti ilә birlikdә benefisiar maliyyә institutuna birbaşa, yaxud bir vә ya bir neçә 
vasitәçi maliyyә institutu vasitәsi ilә göndәrildiyi ödәniş zәnciri; 

2.1.7. kover ödәniş – emitent maliyyә institutu tәrәfindәn benefisiar maliyyә 
institutuna ödәniş sәrәncamının birbaşa, sәrәncam üzrә maliyyә vәsaitinin isә benefisiar 
maliyyә institutuna bir vә ya bir neçә vasitәçi maliyyә institutları vasitәsi ilә göndәrildiyi 
ödәniş zәnciri; 

2.1.8. paket ödәnişlәri – bir ödәyici tәrәfindәn bir neçә elektron köçürmә 
әmәliyyatı hәyata keçirilәn zaman ödәyiciyә dair mәlumatların paket şәklindә emitent 
maliyyә institutundan benefisiar maliyyә institutuna ötürülmәsi. 

2.1.9. ödәyici – maliyyә vәsaitinin elektron köçürülmәsi üzrә sәrәncam verәn bank 
hesabı sahibi vә ya hesab açılmadan әmәliyyatın aparılması üçün sәrәncam verәn şәxs; 

2.1.10. vәsait alan – xeyrinә elektron köçürmә hәyata keçirilәn şәxs; 
2.1.11. emitent maliyyә institutu – elektron köçürmә zamanı ödәniş sәrәncamını 

qәbul edәn vә maliyyә vәsaitini göndәrәn maliyyә institutu; 
2.1.12. vasitәçi maliyyә institutu – elektron köçürmә zamanı emitent vә benefisiar 

maliyyә institutları arasında elektron köçürmә zәncirindә iştirak edәn maliyyә institutu; 
2.1.13. benefisiar maliyyә institutu – elektron köçürmә zamanı maliyyә vәsaitini 

qәbul edәn vә vәsait alanın bank hesabına daxil edәn vә ya onun istifadәsinә imkan 
yaradan maliyyә institutu. 
  

3. Emitent maliyyә institutunun öhdәliklәri 
  

3.1. Emitent maliyyә institutu elektron köçürmәlәrdә aşağıdakı mәlumatların 
olmasını tәmin edir: 



3.1.1. ödәyicinin adı (fiziki şәxsin adı, soyadı vә atasının adı, hüquqi şәxsin adı vә 
tәşkilati hüquqi forması); 

3.1.2. ödәyicinin fәrdi eynilәşdirmә mәlumatları (doğum tarixi vә yeri, fәrdi 
identifikasiya nömrәsi, ünvanı vә ya milli identifikasiya nömrәsi haqqında mәlumatlar); 

3.1.3. ödәyicinin әmәliyyatının emalında istifadә olunan hesab nömrәsi (bank 
hesabı vә (vә ya) kartın fәrdilәşdirilmiş hesab nömrәsi (PAN)); 

3.1.4. vәsait alanın adı (fiziki şәxsin adı, soyadı vә atasının adı, hüquqi şәxsin adı 
vә tәşkilati hüquqi forması); 

3.1.5. vәsait alanın әmәliyyatının emalında istifadә olunan hesab nömrәsi (bank 
hesabı vә (vә ya) kartın fәrdilәşdirilmiş hesab nömrәsi (PAN)); 

3.1.6. hesab açılmadan aparılan elektron köçürmә zamanı әmәliyyatın unikal istinad 
nömrәsi. 

3.2. Emitent maliyyә institutu elektron köçürmәdәn öncә “Cinayәt yolu ilә әldә 
edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı 
mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4.17-ci maddәsinin 
müddәaları nәzәrә alınmaqla bu Qaydanın 3.1.1-ci vә 3.1.2-ci yarımbәndlәrindә ödәyici 
haqqında nәzәrdә tutulmuş mәlumatları verifikasiya etmәli vә digәr müştәri uyğunluğu 
tәdbirlәrini hәyata keçirmәlidir. Müştәri uyğunluğu tәdbirlәri görülә bilmәdikdә bu tәlәb 
500 (beş yüz) manat ekvivalentinәdәk mәblәğdә vәsait alanın bank hesabına hәyata 
keçirilәn ölkәdaxili birdәfәlik elektron köçürmәlәrә şamil edilmir. 

3.3. Emitent maliyyә institutu bu Qaydanın 3.4-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş hal 
istisna olmaqla elektron köçürmәlәr zamanı bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә göstәrilәn 
mәlumatları elektron köçürmә zәncirindә növbәti maliyyә institutuna ötürmәlidir. Kover 
ödәniş zamanı hәmin mәlumatlar birbaşa benefisiar maliyyә instutuna ötürülmәklә 
yanaşı, elektron köçürmә zәncirindә iştirak edәn bütün maliyyә institutlarına ötürülür. 

3.4. Ölkәdaxili elektron köçürmәlәr zamanı emitent maliyyә institutları bu Qaydanın 
3.1.1-ci vә 3.1.2-ci yarımbәndlәrindә göstәrilәn mәlumatların  elektron köçürmә 
zәncirindә ötürülmәsini tәmin etmәyә bilәr. Bu halda emitent maliyyә institutu tәrәfindәn 
әmәliyyat, o cümlәdәn ödәyici vә vәsait alan barәdә mәlumatların qanunvericiliklә 
nәzәrdә tutulmuş qaydada sorğu әsasında sәlahiyyәtli orqanlara vә benefisiar maliyyә 
institutuna әn geci 3 (üç) iş günü әrzindә tәqdim edilmәsi tәmin olunmalıdır. Hüquq 
mühafizә orqanlarının qanunvericiliyә müvafiq qaydada sorğusu daxil olduqda emitent 
maliyyә institutu hәmin mәlumatların dәrhal tәqdim edilmәsi imkanına malik olmalıdır. 
  

4. Vasitәçi maliyyә institutunun öhdәliklәri 
  

4.1. Vasitәçi maliyyә institutu bu Qaydanın 3.4-cü bәndi nәzәrә alınmaqla elektron 
köçürmә zamanı elektron köçürmә zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә institutundan әldә 
etdiyi bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә göstәrilәn mәlumatların dolğunluğunu yoxlamalı vә 
hәmin mәlumatları tam şәkildә elektron köçürmә zәncirindә növbәti maliyyә institutuna 
ötürmәlidir. 

4.2. Elektron köçürmә zamanı vasitәçi maliyyә institutu texniki imkanların 
çatışmazlığından elektron köçürmә zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә institutundan 
әldә etdiyi bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatları tam vә dolğun 
formada elektron köçürmә zәncirindә növbәti maliyyә institutuna ötürә bilmirsә, qәbul 
etdiyi bütün mәlumatların ”Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 



terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında“ Azәrbaycan Respublikası 
Qanununun 6-cı maddәsindә göstәrilәn müddәtdә saxlanılması üçün tәdbirlәr görmәlidir. 

4.3. Elektron köçürmә zamanı vasitәçi maliyyә institutu elektron köçürmә zәncirindә 
özündәn әvvәlki maliyyә institutundan әldә etdiyi bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә nәzәrdә 
tutulmuş mәlumatların dolğun olmadığını aşkar etdikdә qәbul edilәcәk qәrarı vә onun 
sәbәblәrini sәnәdlәşdirmәklә risk әsaslı yanaşma tәtbiq etmәli vә belә halların 
tәkrarlanmasından, yaxud müxbir münasibәtdә olduğu maliyyә institutu ilә işgüzar 
әlaqәlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq aşağıdakı tәdbirlәrdәn birini hәyata keçirmәlidir: 

4.3.1. әmәliyyatın icrasını dayandırmalı vә elektron köçürmә zәncirindә özündәn 
әvvәlki maliyyә institutundan әldә etdiyi mәlumatların tamlığının tәmin olunmasını tәlәb 
etmәli; 

4.3.2. әmәliyyatın aparılmasından imtina etmәli; 
4.3.3. әmәliyyatı icra etdikdә elektron köçürmә zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә 

institutundan әldә etdiyi mәlumatların tamlığının tәmin olunmasını tәlәb etmәli. 
4.4. Vasitәçi maliyyә institutu bu Qaydanın 4.3-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş 

hallarda müxbir münasibәtdә oldumğu maliyyә institutu ilә işgüzar әlaqәlәrinә yenidәn 
baxmalı vә risk iştahası sәviyyәsinә uyğun olaraq müxbir münasibәtlәrin dayandırılması 
vә ya lәğv edilmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr görmәlidir. 
  

5. Benefisiar maliyyә institutunun öhdәliklәri 
  
5.1. Benefisiar maliyyә institutu bu Qaydanın 3.4-cü bәndi nәzәrә alınmaqla 

elektron köçürmә zamanı elektron köçürmә zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә 
institutundan әldә etdiyi bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatların 
tamlığını yoxlamalıdır. 

5.2. Benefisiar maliyyә institutu elektron köçürmә zamanı “Cinayәt yolu ilә әldә 
edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı 
mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4.17-ci maddәsinin 
müddәaları nәzәrә alınmaqla bu Qaydanın 3.1.4-cü yarımbәndindә vәsait alan haqqında 
nәzәrdә tutulmuş mәlumatları verifikasiya etmәli vә digәr müştәri uyğunluğu tәdbirlәrini 
hәyata keçirmәlidir, habelә bu Qaydanın 3.1.5-ci yarımbәndindә qeyd olunan mәlumatın 
doğruluğunu yoxlamalıdır. Müştәri uyğunluğu tәdbirlәri görülә bilmәdikdә bu tәlәb vәsait 
alanın xeyrinә ödәyicinin bank hesabından hәyata keçirilәn 100 (yüz) manat vә ondan 
aşağı ekvivalentinәdәk mәblәğdә ölkәdaxili birdәfәlik elektron köçürmәlәrә şamil edilmir. 

5.3. Elektron köçürmә zamanı benefisiar maliyyә institutu elektron köçürmә 
zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә institutundan әldә etdiyi bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә 
nәzәrdә tutulmuş mәlumatların dolğun olmadığını aşkar etdikdә qәbul edilәcәk qәrarı vә 
onun sәbәblәrini sәnәdlәşdirmәklә risk әsaslı yanaşma tәtbiq etmәli vә belә halların 
tәkrarlanmasından, yaxud müxbir münasibәtdә olduğu maliyyә institutu ilә işgüzar 
әlaqәlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq aşağıdakı tәdbirlәrdәn birini hәyata keçirmәlidir: 

5.3.1. әmәliyyatı icra etmәdәn elektron köçürmә zәncirindә özündәn әvvәlki maliyyә 
institutundan ödәyici vә vәsait alan haqqında mәlumatların, o cümlәdәn hesab açılmadan 
aparılan elektron köçürmә zamanı әmәliyyatı eynilәşdirәn istinad nömrәsinin tamlığının 
tәmin edilmәsini tәlәb etmәli; 

5.3.2. әmәliyyatın aparılmasından imtina etmәli. 



5.4. Benefisiar maliyyә institutu bu Qaydanın 5.3-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş 
hallarda müxbir münasibәtdә olduğu maliyyә institutu ilә işgüzar әlaqәlәrinә yenidәn 
baxmalı vә risk iştahası sәviyyәsinә uyğun olaraq müxbir münasibәtlәrin dayandırılması 
vә ya lәğv edilmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr görmәlidir. 

  
6. Xarici maliyyә institutları ilә işgüzar münasibәtlәr 

  
6.1. İşgüzar münasibәtlәrin qurulmasından әvvәl maliyyә institutu xarici maliyyә 

institutundan aşağıda göstәrilmiş sәnәdlәri vә mәlumatları әldә edir, onları etibarlı 
mәnbәlәr (hәmin xarici maliyyә institutuna nәzarәti hәyata keçirәn orqana sorğular 
göndәrmәklә vә ya rәsmi nәşrlәr vә mәnbәyi mәlum olan digәr etibarlı mәnbәlәr) 
vasitәsilә yoxlayır, onlarla bağlı risk qiymәtlәndirmәsini aparır, işgüzar 
münasibәtlәrin qurulmasının risklәrinә dair hesabat hazırlayır vә risklәrin idarә edilmәsi 
üzrә tәdbirlәr görür: 

6.1.1. xarici maliyyә institutunun nizamnamәsinin vә ya hüquqi statusunu әks 
etdirәn digәr sәnәdin, habelә qeydiyyatdan keçdiyi ölkәdә müvafiq dövlәt qurumu 
tәrәfindәn maliyyә institutunun fәaliyyәtinә icazә verәn sәnәdin surәtlәri; 

6.1.2. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә 
nәzәrdә tutulduğu vә ya xarici maliyyә institutunun yerlәşdiyi ölkәnin qanunvericiliyi ilә 
tәlәb olunduğu halda hәmin ölkәnin sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn (maliyyә bazarlarına 
nәzarәt orqanı vә ya digәr sәlahiyyәtli qurum) işgüzar münasibәtin qurulmasına verilmiş 
icazәnin surәti; 

6.1.3. xarici maliyyә institutunun idarәetmә orqanları, tәşkilati strukturu, benefisiar 
mülkiyyәtçilәri, rәhbәr(lәr)i, cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına, 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә, kütlәvi qırğın silahlarının yayılmasına vә 
yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә mәsul şәxsi haqqında mәlumat, 
onların şәxsiyyәtini tәsdiq edәn, habelә şәxslәrin benefisiar mülkiyyәtçi olduqlarını tәsdiq 
edәn sәnәdlәrin surәtlәri, habelә notariat qaydasında tәsdiq edilmiş hesab üzrә 
sәrәncam vermәk hüququ olan şәxs(lәr)in imza nümunәlәri vә xarici maliyyә institutunun 
möhürünün әksi; 

6.1.4. xarici maliyyә institutunun әn azı son maliyyә ili üçün auditor yoxlamasından 
keçmiş illik maliyyә hesabatlarının vә auditor rәyinin surәti; 

6.1.5. xarici maliyyә institutunun işgüzar nüfuzu, habelә xarici maliyyә institutuna vә 
ya onun benefisiar mülkiyyәtçilәrinә, hәr hansı rәhbәr şәxsinә vә yaxud cinayәt yolu ilә 
әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә, kütlәvi 
qırğın silahlarının yayılmasına vә yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә 
mәsul şәxsә qarşı sәlahiyyәtli qurum tәrәfindәn hәr hansı cinayәtә görә hazırda istintaq 
hәrәkәtlәrinin aparılması, hazırda vә ya keçmişdә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi vә ya son 5 
(beş) il әrzindә xarici maliyyә institutuna münasibәtdә nәzarәt tәdbirlәrinin görülmәsi 
barәdә mәlumat vә bu mәlumatı tәsdiq edәn sәnәdlәrin surәtlәri; 

6.1.6. cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun 
maliyyәlәşdirilmәsinә, kütlәvi qırğın silahlarının yayılmasına vә yayılmasının 
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә xarici maliyyә institutunun daxili nәzarәt 
sistemi, o cümlәdәn öz müştәrilәrini tanıması üçün tәtbiq etdiyi tәdbirlәr barәdә 
mәlumatlar vә bu sahәdә tәsdiqlәnmiş daxili siyasәt, qayda vә prosedurlar; 



6.1.7. xarici maliyyә institutunun әsas fәaliyyәt istiqamәtinә, biznes modelinә, 
müştәrilәri üçün tәklif etdiyi xidmәt növlәrinә vә hazırkı müştәri kateqoriyalarına (hüquqi 
şәxslәr, fiziki şәxslәr, xarici vәtәndaşlar, siyasi xadimlәr vә s.) dair mәlumat; 

6.1.8. maliyyә institutu tәrәfindәn tәlәb edilәn dövr (әn azı son bir il, bir ildәn az 
fәaliyyәt göstәrdikdә isә fәaliyyәtini әhatә edәn dövr) әrzindә xarici maliyyә institutunun 
apardığı әmәliyyatların növlәrinә vә sayına dair mәlumat; 

6.1.9. xarici maliyyә institutunun fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә (xarici maliyyә institutu 
holdinq şirkәtinin tәrkibindә olduqda, holdinq şirkәtinin qeydiyyatda olduğu ölkә), xarici 
maliyyә institutunun 50% vә 50%-dәn çox paya malik olduğu törәmә tәşkilatları vә 
filiallarının yerlәşdiyi ölkәlәr, o cümlәdәn onların xidmәtlәrindәn istifadә edәn üçüncü 
tәrәflәrin yerlәşdiyi ölkәlәr, habelә qeyd olunan ölkәlәrdә tәtbiq olunan tәnzimlәmә vә 
nәzarәt (cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun 
maliyyәlәşdirilmәsinә, kütlәvi qırğın silahlarının yayılmasına vә yayılmasının 
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә normativ hüquqi çәrçivә) haqqında mәlumat; 

6.1.10. xarici maliyyә institutu ilә işgüzar münasibәtdә olan digәr maliyyә 
institutlarının ölkәlәri vә hәmin ölkәlәrdә onların dövlәt nәzarәti ilә әhatә edilib-
edilmәmәsi haqqında mәlumat; 

6.1.11. xarici maliyyә institutunun xidmәtlәrindәn istifadә edәn digәr maliyyә 
institutlarının işgüzar nüfuzuna dair mәlumat. 

6.2. Xarici maliyyә institutları ilә işgüzar münasibәtlәrin qurulması vә bu 
münasibәtlәrә xitam verilmәsinә dair qәrar maliyyә institutunun sәlahiyyәtli idarәetmә 
orqanı tәrәfindәn qәbul edilir. 

6.3. Xarici maliyyә institutları ilә işgüzar münasibәtlәr yazılı müqavilә ilә 
rәsmilәşdirilir. 

6.4. Aşağıdakı hallarda işgüzar münasibәtlәrin qurulmasından imtina edilir: 
6.4.1. işgüzar münasibәtlәrin qurulması mәqsәdilә bu Qaydanın 6.1-ci bәndindә 

göstәrilmiş sәnәdlәr vә mәlumatlar tam tәqdim edilmәdikdә vә ya tәqdim edilmiş 
mәlumatlar әsasında işgüzar münasibәtlәrin qurulması cinayәt yolu ilә әldә edilmiş 
әmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi, kütlәvi qırğın silahlarının 
yayılması vә yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsi baxımından riskli hesab edildikdә; 

6.4.2. işgüzar münasibәtlәrin qurulması mәqsәdilә tәqdim olunmuş sәnәdlәrdә vә 
ya verilmiş mәlumatlarda qeyri-dürüst, tәhrif olunmuş vә ya ziddiyyәtli mәlumatlar 
olduqda; 

6.4.3. xarici maliyyә institutu hәr hansı bir dövlәtdә vә ya әrazidә fiziki mövcudluğu 
olmayaraq dövlәt qeydiyyatına alınmış vә/vә ya müvafiq fәaliyyәtlә mәşğul olmaq üçün 
lisenziya almış, lakin dövlәt nәzarәti ilә әhatә edilmәyәn qurum olduqda, o cümlәdәn 
onun xidmәtlәrindәn qeyd edilәn xüsusiyyәtlәrә malik digәr maliyyә institutu tәrәfindәn 
istifadә edilәcәyi müәyyәn edildikdә. 

6.5. Aşağıdakı hallarda işgüzar münasibәtlәrә xitam verilir: 
6.5.1. xarici maliyyә institutunun müraciәtinә әsasәn; 
6.5.2. işgüzar münasibәtlәrin qurulması zamanı tәqdim edilәn sәnәdlәrdә yanlış 

mәlumatların olması aşkar edildikdә, sәnәdlәr etibarsız hesab olunduqda, o cümlәdәn 
hәmin sәnәdlәrin etibarsız hesab olunması ilә bağlı müvafiq orqandan mәlumat daxil 
olduqda; 

6.5.3. xarici maliyyә institutunun fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün verilmiş 
lisenziya/qeydiyyat lәğv edildikdә; 



6.5.4. risk әsaslı yanaşma әsasında cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın 
leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә, kütlәvi qırğın 
silahlarının yayılmasına vә yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı adekvat tәdbirlәrin 
görülmәsi mümkün olmadıqda; 

6.5.5. işgüzar münasibәtlәrin qurulmasına dair müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr 
hallarda. 

6.6. Bu Qaydanın 6.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәr vә mәlumatlar ildә bir 
dәfәdәn az olmayaraq yenidәn әldә olunur, etibarlı mәnbәlәr (hәmin xarici maliyyә 
institutuna nәzarәti hәyata keçirәn orqana sorğular göndәrmәklә vә ya rәsmi nәşrlәr vә 
mәnbәyi mәlum olan digәr etibarlı mәnbәlәr) vasitәsilә yoxlanılır, onlarla bağlı risk 
qiymәtlәndirmәsi aparılır, işgüzar münasibәtlәrin davam etdirilmәsi risklәrinә dair 
hesabat hazırlanır vә risklәrin idarә edilmәsi üzrә tәdbirlәr görülür. 

6.7. Maliyyә institutu işgüzar münasibәtlәr yaradılan xarici vә yerli maliyyә 
institutlarının reyestrini tәrtib edir, onu internet sәhifәsindә yerlәşdirir vә mütәmadi 
yenilәyir. 

6.8. Maliyyә institutları arasında müxbir bankçılıq münasibәtlәri Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankının “Bank hesablarının açılması, aparılması vә bağlanması 
Qaydası” ilә tәnzimlәnir. 

  
7. Yekun müddәalar 

  
7.1. Maliyyә institutları elektron köçürmәlәr zamanı ”Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş 

әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә 
haqqında“ vә “Hәdәfli maliyyә sanksiyaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 
qanunlarından irәli gәlәn tәlәblәrә әmәl etmәli, hәmçinin belә әmәliyyatların 
tәnzimlәnmәsinә, xarici maliyyә institutları ilә işgüzar münasibәtlәrә dair daxili qayda vә 
prosedurlara, önlәyici tәdbirlәrә, o cümlәdәn elektron nәzarәt sistemlәrinә malik 
olmalıdırlar. 

7.2. Elektron köçürmәlәr zamanı bu Qaydanın ödәyici vә vәsait alanın 
eynilәşdirilmәsi vә müştәri uyğunluğunun müәyyәn edilmәsinә dair tәlәblәri onların 
sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinә münasibәtdә dә şamil edilir. 

7.3. Emitent vә benefisiar maliyyә institutları elektron köçürmәnin mәblәği bu 
Qaydanın 3.2-ci vә 5.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş mәblәğdәn az olduqda da risk 
iştahası sәviyyәsinә uyğun olaraq müştәri uyğunluğu tәdbirlәrini hәyata keçirә bilәrlәr. 
  
 


