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1. Ümumi müddәalar 

 

1.1. Bu Qaydalar “Ödәniş xidmәtlәri vә ödәniş sistemlәri haqqında” Azәrbaycan 

Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 3.2.9, 4.2, 5.3, 10.1, 20.1.3.2, 20.2, 

36.2, 48.8, 50.9.2, 55.2.3, 59.2.3-cü maddәlәrinә uyğun olaraq hazırlanmış vә 

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә ödәniş tәşkilatlarına vә elektron pul tәşkilatlarına 

dair ümumi tәlәblәri müәyyәn edir. 

Qeyd: Bu Qaydada “tәşkilat” dedikdә hәm ödәniş tәşkilatı, hәm dә elektron pul 

tәşkilatı nәzәrdә tutulur.  

 

2. Anlayışlar 

 

2.1. Bu Qaydalarda istifadә olunan anlayışlar aşağıdakı mәnaları ifadә edir: 

2.1.1. emissiya edilmiş elektron pulun orta hәcmi - elekton pulun emissiyası 

mәqsәdilә müştәrilәrdәn cәlb edilmiş vәsaitlәrin hәr tәqvim gününün sonunda 

hesablanan son altı ay üzrә orta mәblәğ. 

2.2. Bu Qaydada istifadә olunan digәr anlayışlar Qanun ilә müәyyәn edilmiş 

mәnaları ifadә edir. 

 

3. Nizamnamә kapitalı 

 

3.1. Ödәniş tәşkilatının nizamnamә kapitalının (xarici ödәniş tәşkilatının yerli 

filialının nizamnamә kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaitinin)  minimum mәblәği göstәrdiyi 

ödәniş xidmәtindәn asılı olaraq aşağıdakı qaydada müәyyәn olunur: 

3.1.1. yalnız pul köçürmәlәri üzrә ödәniş xidmәtini göstәrdikdә 30 min manat 

mәblәğindә; 

3.1.2. ödәniş әmәliyyatlarının aparılması üçün vasitәçilik xidmәtini göstәrdikdә 80 

min manat mәblәğindә; 

3.1.3. aşağıdakı xidmәtlәrdәn hәr hansı birini göstәrdikdә 150 min manat 

mәblәğindә: 

3.1.3.1. Qanunun 3.1.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan ödәniş xidmәti; 
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3.1.3.2.   Qanunun 3.1.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan ödәniş xidmәtielektron pul 

alәti istisna olmaqla, digәr ödәniş alәtlәrinin emissiyası vә (vә ya) hәmin ödәniş alәtlәri 

ilә aparılan ödәniş әmәliyyatlarının ekvayrinqi.  

3.2. Elektron pul tәşkilatının nizamnamә kapitalının (xarici elektron pul tәşkilatının 

yerli filialının  nizamnamә kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaitinin) minimum mәblәği 200 

min manat tәşkil edir. 

3.3. Tәşkilatın nizamnamә kapitalı (xarici ödәniş tәşkilatının vә ya xarici elektron pul 

tәşkilatının yerli filialının nizamnamә kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaiti) yalnız pul vәsaiti 

hesabına formalaşdırılır. 

 

4. Öz vәsaitlәri 

 

4.1. Ödәniş tәşkilatının öz vәsaitlәri aşağıdakı qaydada hesablanır: 

4.1.1. ödәniş tәşkilatının ötәn ildә icra olunmuş ödәniş әmәliyyatlarının 1/12 (on 

ikidә bir) hissәsinә barәbәr olan ödәniş hәcmi (ÖH) hesablanır;  

4.1.2. ÖH-yә hissәlәrlә aşağıdakı әmsallar tәtbiq edilir: 

4.1.2.1. ÖH 10 milyon manata qәdәr olduqda, ÖH-nin 4%-i; 

4.1.2.2. ÖH 10 milyon manat vә ondan yuxarı, lakin 20 milyon manatdan aşağı 

olduqda, ÖH-nin 2.5%-i; 

4.1.2.3. ÖH 20 milyon manat vә ondan yuxarı, lakin 200 milyon manatdan aşağı 

olduqda, ÖH-nin 1%-i; 

4.1.2.4. ÖH 200 milyon manat vә ondan yuxarı, lakin  500 milyon manatdan aşağı 

olduqda, ÖH-nin 0.5%-i; 

4.1.2.5. ÖH 500 milyon manat vә ondan yuxarı olduqda, ÖH-nin 0.25%-i.  

4.1.3. Bu Qaydanın 4.1.2.-ci yarımbәndinә uyğun olaraq hesablanmış mәblәğlәr 

toplanır vә hesablanmış cәm mәblәğ k faktoruna vurulur.  

4.2. Ödәniş tәşkilatı yalnız pul köçürmәlәri ilә bağlı xidmәt tәklif etdikdә k faktoru 

0.5-ә, bu Qaydanın 3.1.2-ci vә (vә ya) 3.1.3-cü yarımbәndlәri üzrә ödәniş xidmәtini tәklif 

etdikdә isә 1-ә bәrabәrdir. 

4.3. Ödәniş tәşkilatının öz vәsaitlәri aşağıdakı elementlәrdәn ibarәt ola bilәr: 

4.3.1. dövriyyәyә buraxılmış tam ödәnilmiş adi sәhmlәr vә ya paylar; 
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4.3.2.  dövriyyәyә buraxılmış tam ödәnilmiş adi sәhmlәrin nominal dәyәrindәn 

yuxarı mәblәğ; 

4.3.3. bölüşdürülmәmiş mәnfәәt; 

4.3.4. ehtiyatlar. 

4.4. Ödәniş tәşkilatının bu Qaydaların 4.1-ci bәndinә uyğun hesablanmış öz 

vәsaitlәri nizamnamә kapitalından kiçik olduqda, onun hәcmi nizamnamә kapitalından 

aşağı olmamalıdır. 

4.5. Elektron pul tәşkilatı emissiya edilmiş elektron pulun orta hәcminin әn azı 2 

faizinә bәrabәr mәblәğdә öz vәsaitlәrinә malik olmalıdır. 

4.6. Elektron pul tәşkilatının öz vәsaitlәri aşağıdakı elementlәrdәn ibarәtdir: 

4.6.1. tam ödәnilmiş adi sәhmlәr (kumulyativ imtiyazlı sәhmlәr nәzәrә alınmır) vә 

ya paylar; 

4.6.2. tam ödәnilmiş adi sәhmlәrin nominal dәyәrindәn yuxarı mәblәğ; 

4.6.3. ehtiyatlar. 

 

5. Biznes plan vә tәrtibi 

 

5.1. Tәşkilatın ilk üç il üçün biznes planında әn azı aşağıdakı mәlumatlar әks 

olunmalıdır: 

5.1.1. tәşkilatın ödәniş xidmәtlәri bazarında rәqabәt mövqeyinin tәhlilini vә ödәniş 

xidmәti istifadәçilәrini, ödәniş xidmәtlәrinin çatdırılması kanallarının açıqlamasını әks 

etdirәn marketinq strategiyası; 

5.1.2. tәşkilatın son üç il vә ya mövcud olduğu daha az müddәt üçün maliyyә 

hesabatı; 

5.2. tәşkilatın sabit fәaliyyәt göstәrmәsini tәmin edәcәk müvafiq sistemlәrә, 

resurslara vә prosedurlara malik olduğunu göstәrәn vә aşağıdakıları әks etdirәn ilk üç il 

üçün maliyyә proqnozları:  

5.2.1.1. gәlir hesabatı vә proqnozlaşdırılan balans hesabatı, o cümlәdәn hәdәf vә 

stress ssenarilәri, ehtimal olunan әmәliyyat hәcmi vә sayı, müştәri sayı, tәtbiq olunacaq 

xidmәt haqları, hәr bir әmәliyyatın orta mәblәği, gәlirlilik hәddindә gözlәnilәn artım; 

5.2.1.2. gәlir vә xәrclәrin әsas istiqamәtlәri, maliyyә borcları vә maliyyә aktivlәri 

barәdә әtraflı açıqlama; 
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5.2.1.3. növbәti üç ildә pul vәsaitlәrinin qiymәtlәndirilәn axını haqqında hesabat. 

5.2.2. Nizamnamә kapitalının tәrkib elementlәrinin  açıqlaması vә mәblәği daxil 

olmaqla, öz vәsaitlәrinә dair mәlumat. 

 

6. Ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә fәaliyyәt proqramı 

 

6.1. Ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә fәaliyyәt proqramında әn azı 

aşağıdakılar әks olunmalıdır: 

6.1.1. Tәqdim edilәcәk ödәniş xidmәt(lәr)inin növü vә tәqdim edilmә üsullarına dair 

әtraflı açıqlama; 

6.1.2. ödәniş xidmәti istifadәçilәrinin vәsaitlәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması 

üzrә tәtbiq edilәcәk metodların açıqlaması; 

6.1.3. ödәniş әmәliyyatının icrasına cәlb olunan tәrәflәr ayrılıqda qeyd edilmәklә 

ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә aşağıdakı mәlumatlar: 

6.1.3.1. yalnız Qanunun 3.1.5 vә (vә ya) 3.1.6-cı maddәlәrindә qeyd olunan ödәniş 

xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi halları istisna olmaqla ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi 

üzrә hesablaşmaların aparılması qaydası; 

6.1.3.2. ödәniş sәrәncamının icra müddәti; 

6.1.4. ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi zamanı hәyata keçirilәn vә Qanunun 5.1-ci 

maddәsi ilә müәyyәn edilәn fәaliyyәt növlәri; 

6.1.5. ödәniş hesablarının açılması qaydası, tәtbiq edilәn unikal eynilәşdiricinin 

strukturu, ödәniş hesabları üzәrindәn ödәniş әmәliyyatlarının aparılması qaydası; 

6.1.6. ödәniş xidmәtlәrinә çıxış mәntәqәlәrinin nәzәrdә tutulan sayı (filial, ödәniş 

agentlәri, ödәniş terminalları ayrılıqda göstәrilmәklә); 

6.1.7. ödәniş xidmәtinin digәr ölkәlәrdә göstәrilmәsi planları; 

6.1.8.  cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın 

leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı fәaliyyәt üzrә  daxili 

qayda vә prosedurlar; 

6.1.9. ödәniş xidmәti istifadәçilәrinin müraciәtlәrinә baxılması üzrә daxili qaydalar .  

 

 

 



6 
 

7. Daxili nәzarәt sistemi  

 

7.1. Tәşkilatın fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini, o cümlәdәn maliyyә idarәetmәsi vә 

hesabatlığı, tәşkilatın fәaliyyәtini hәyata keçirdiyi әrazinin fiziki tәhlükәsizliyini әhatә 

edәn,  tәşkilatın hesabatlıq vә qanunvericiliyә uyğunluq istiqamәtindә mәqsәdlәrinә 

çatmasını  tәmin edәn daxili nәzarәt sistemi mövcud olmalıdır.  

7.2. Daxili nәzarәt sistemi bütün idarәetmә sәviyyәsindә, biznes әmәliyyatlarının 

vә texnoloji mühitin müxtәlif mәrhәlәlәrindә, o cümlәdәn ödәniş agentlәrindә tәşkilatın 

fәaliyyәtini vә effektivliyini mütәmadi qaydada monitorinq etmәli vә qiymәtlәndirmәlidir. 

7.3. Tәşkilatın daxili nәzarәt sistemi әn azı aşağıdakıları özündә ehtiva etmәlidir: 

7.3.1. Tәşkilatın әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrini әhatә edәn, sәlahiyyәtlәr bölgüsünü, 

subordinasiyanı vә qarşılıqlı әlaqәni (kommunikasiyanı) tәmin edәn tәşkilati stuktur; 

7.3.2. tәşkilatın fәaliyyәti zamanı qarşılaşa bilәcәyi risklәrin müәyyәn edilmәsi, 

qiymәtlәndirilmәsi,  risklәrә nәzarәt mexanizmlәrinin tәşkili vә tәtbiqi, habelә onların 

idarәedilmәsi; 

7.3.3. ödәniş xidmәtinin ödәniş agentlәri vasitәsilә göstәrildiyi hal da daxil olmaqla, 

tәşkilatın tәhlükәsiz fәaliyyәtinin tәşkili mәqsәdilә daxili nәzarәt prosedurlarının tәtbiqi. 

7.3.4.  daxili nәzarәtin hәr bir komponentinin mövcud vә işlәk olmasını aşkar etmәk 

üçün cari qiymәtlәndirmә, müstәqil qiymәtlәndirmә vә hәr ikisinin kombinasiyasından 

ibarәt qiymәtlәndirmә fәaliyyәti. 

7.4. Tәşkilatının daxili nәzarәt sistemi әn azı aşağıdakıları tәmin etmәlidir: 

7.4.1. İdarәetmәnin tәmin edilmәsini;  

7.4.2. tәşkilat daxilindә qәrarların qәbul edilmәsi qayda vә prosedurunun, 

sәlahiyyәt bölgüsünün dәqiq müәyyәn edilmәsini; 

7.4.3. İdarәetmә orqanlarının fәaliyyәti üçün tәlәb olunan mәlumatların dәqiq vә 

vaxtında hazırlanması vә çatdırılmasını; 

7.4.4. tәşkilatın fәaliyyәtinin vә daxili qaydalarının ölkә qanunvericiliyinә, nәzarәt 

orqanının normativ xarakterli aktlarına vә daxili normativ sәnәdlәrә (qaydalara, planlara, 

әsasnamәlәrә vә s.)  uyğun olmasını; 

7.4.5. struktur bölmәlәr arasında maraqlar münaqişәsinin olmaması, maraqlar 

münaqişәsinin baş verә bilәcәyi halların vә sahәlәrin vaxtında müәyyәn edilmәsi vә 

qarşısının alınması üzrә müvafiq prosedurların işlәnib hazırlanmasını; 
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7.4.6. tәşkilatın mәruz qala bilәcәyi risklәrin qarşısının alınmasını tәmin edәcәk 

sәviyyәdә kapitalın olmasının tәmin edilmәsini;  

7.4.7. aparılan ödәniş әmәliyyatlarının tәşkilatın mühasibat uçotunda vә maliyyә 

hesabatlarında әks olunmasını, hәmçinin daxili uçot siyasәtinin formalaşdırılmasını; 

7.4.8. bütün idarәetmә sәviyyәlәrindә nәzarәt  prosedurlarının tәtbiqi (Nәzarәt 

prosedurlarına rәhbәrliyә mәruzәlәrin edilmәsi, hәr bir struktur bölmә tәrәfindәn aidiyyәti 

üzrә tәşkilatın fәaliyyәtinә nәzarәt olunması, ödәniş tәşkilatının aktivlәrinin qorunması, 

informasiyanın idarәedilmәsi, mәlumatların yoxlanılması vә müqayisәsi aiddir); 

7.4.9. tәşkilatın informasiya sistemlәrinin düzgün idarә olunmasını;  

7.4.10.  tәşkilatın fәaliyyәtindә vә daxili nәzarәt sistemindә mövcud çatışmazlıqlar 

haqqında tәşkilatın müvafiq struktur bölmәsinin vә (vә ya) aidarәetmә orqanının vaxtında 

mәlumatlandırılmasını vә çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrә hәyata keçirilәn 

tәdbirlәrin nәzarәtdә saxlanılmasını; 

7.4.11. Qanunvericiliyin vә nәzarәt orqanının müvafiq normativ xarakterli hüquqi 

aktlarının tәlәblәrinә uyğun olaraq mәlumat vә hesabatların vaxtında, tam vә düzgün 

tәrtib vә tәqdim edilmәsini;  

7.4.12. risklәrin idarә edilmәsi üzrә tәşkilatın daxili qaydalarına riayәt olunmasını; 

7.4.13. aidiyyәti struktur bölmә tәrәfindәn daxili auditin hәyata keçirilmәsini. 

7.5. Ödәniş tәşkilatı vә elektron pul tәşkilatı lisenziya aldığı gündәn iki il 

müddәtindә daxili audit bölmәsini tәsis etmәlidir. 

 

8. Risklәrin idarә edilmәsi sistemi 

 

8.1. Tәşkilat ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar yarana bilәcәk risklәrin 

idarә edilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә ödәniş xidmәtlәrinin növlәrinә, hәcminә, 

fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә vә mühitinә, mürәkkәbliyinә,  üzlәşdiyi risklәrә adekvat 

risklәrin idarә edilmәsi sisteminә malik olmalıdır. Risklәrin idarә edilmәsi  әhatә etmәlidir. 

8.2. Risklәrin idarәedilmәsi sistemi risklәrin idarәedilmәsi üzrә strategiya vә daxili 

nәzarәt, risk limitlәri, habelә risklәrin idarәedilmәsi üzrә alәt vә prosedurları әhatә edir. 

8.3. Risklәrin idarә edilmәsi sistemi әn azı aşağıdakıları tәmin edir: 

8.3.1. tәşkilatın qarşılaşdığı risklәrin sistemli şәkildә idarәedilmәsi; 
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8.3.2. riskgötürmә qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsi, risk sәviyyәsinin 

qiymәtlәndirilmәsi vә ona davamlı nәzarәt edilmәsi; 

8.3.3. risklәrin idarә edilmәsi üzrә  tәşkilatın daxili qaydalarının hazırlanması;  

8.3.4. ödәniş xidmәti istifadәçilәrinin vәsaitlәrinin investisiya olunduğu aşağı-riskli 

aktivlәrin düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi vә idarәedilmәsi; 

8.3.5. yeni göstәrilәcәk ödәniş xidmәtinin tәşkilatın fәaliyyәt strategiyasına 

uyğunluğunun tәhlili vә bu xidmәtlә әlaqәli olan risklәrin müәyyәn edilmәsi; 

8.3.6. ödәniş xidmәti ödәniş agentlәri vasitәsilә göstәrildiyi halda, bununla bağlı  

yarana bilәcәk risklәrin müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә idarә olunması; 

8.3.7. ayrı-ayrı әmәliyyat proseslәrinin vә risklәrin idarәedilmәsi üzrә limitlәrin 

yoxlanılması da daxil olmaqla fәaliyyәtә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәrinin 

müәyyәn edilmәsi; 

8.3.8. risklәrin idarә edilmәsi üzrә hesabatlıq ; 

8.3.9.  tәşkilatın  fәaliyyәti zamanı “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә 

ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı 

mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәlәblәrinә uyğun olaraq 

risklәrin müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә bu risklәrin idarә olunması vә 

azaldılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi ; 

8.3.10. tәsdiq edilmiş risklәrin idarәetmә siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә 

idarәetmә orqanları vә digәr strukturların iştirakının dәstәklәnmәsi vә onların biznes 

әmәliyyatları, daxili nәzarәt vә uyğunluq proseslәrinә inteqrasiya olmasının tәmin 

edilmәsi;. 

8.3.11. risklәrin idarә edilmәsi sisteminin qiymәtlәndirilmәsi. 

8.4. Tәşkilatın Direktorlar Şurası (Müşahidә Şurası) tәrәfindәn tәsdiq edilәn 

risklәrin idarә edilmәsi üzrә  tәşkilatın daxili qaydalarında әn azı aşağıdakılar nәzәrә 

alınır: 

8.4.1. tәşkilatın fәaliyyәtinin әhatә dairәsindәn vә göstәrilәn ödәniş xidmәtlәrindәn 

asılı olaraq risklәrin idarәedilmәsinin vәzifәlәri; 

8.4.2. risklәrin idarә edilmәsi üzrә struktur bölmәlәr arasında dәqiq 

müәyyәnlәşdirilmiş sәlahiyyәt bölgüsünü, tәşkilati strukturun bütün sәviyyәlәri arasında 

әlaqә vә mәlumat axını  qaydalarını, struktur bölmәlәr vә sәlahiyyәtli şәxslәr arasında 

maraqlar münaqişәsinin yaranmasına qarşı tәdbirlәri, müstәqil vә şәffaf qәrar qәbuletmә 
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prosesini, risklәrin idarә edilmәsi üzrә sәmәrәli hesabatlıq sistemini әhatә edәn  risklәrin 

idarәedilmәsinin tәşkilatı strukturunun tәsviri; 

8.4.3.  risklәrin mütәmadi qaydada müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә 

monitorinqi proseduru, bunun üçün istifadә olunan metodların izahı, tәşkilatın fәaliyyәtinә 

tәsir göstәrәn risklәrin müxtәlif ssenarilәr әsasında tәhlillәrinin aparılması proseduru, 

habelә riskgötürmә qabiliyyәtinin mәqbul sәviyyәsinin saxlanılması üzrә hәyata 

keçirilәcәk tәdbirlәrin izahı; 

8.4.4. filial vә ödәniş agentlәri ilә işin tәşkili zamanı yarana bilәcәk risklәrin 

idarәedilmәsi; 

8.4.5. risklәrin vә bununla әlaqәdar hәr hansı itkilәrin yaranmasına sәbәb olan 

hallar haqqında mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi, arxivlәşdirilmәsi vә istifadәsi qaydaları; 

8.4.6. risklәrin idarә edilmәsi üzrә idarәetmә orqanının vә müvafiq struktur 

bölmәlәrin mәlumatlandırılması qaydası;  

8.4.7. әmәkdaşların baş verә bilәcәk risklәr vә onlara qarşı mübarizә tәdbirlәri 

haqqında daimi maariflәndirilmәsi. 

8.5. Risklәrin idarә edilmәsi üzrә daxili qaydalara hәr tәqvim ili başa çatdıqdan 

sonra növbәti ilin birinci rübü әrzindә ötәn ilin nәticәlәri әsasında yenidәn baxılır vә tәlәb 

olunduqda müvafiq dәyişikliklәr edilir. 

8.6. Tәşkilat tәrәfindәn yeni ödәniş xidmәtlәri göstәrildikdә, vә informasiya sistemi 

vә texnologiyalarındadәyişikliklәr aparıldıqda , ödәniş xidmәtlәri ödәniş agentlәri 

vasitәsilә göstәrildikdә, habelә ödәniş xidmәtlәrinin tәhlükәsiz göstәrilmәsinә tәsir edәn 

әmәliyyat vә ya tәhlükәsizlik insidentlәri  baş verdikdә sonra bu qaydaların tәlәblәrinә 

yenidәn baxılır, zәrurәt olduqda müvafiq dәyişikliklәr edilir.   

8.7. Risk qiymәtlәndirmәsi әsasında ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә, tәşkilat 

daxilindә tәtbiq olunan prosedur vә qaydalarda, habelә informasiya texnologiyaları 

sistemlәri vә digәr sahәlәrdә aparılmalı dәyişikliklәr müәyyәn edilәrәk lazımi tәdbirlәr 

görülmәlidir.  

8.8. Tәşkilat göstәrilәn ödәniş xidmәtlәri ilә әlaqәli bütün qeydlәri, sәnәdlәri vә 

hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәr barәdә digәr mәlumatları ölkә qanunvericiliyinә uyğun olaraq 

saxlamalıdır. Göstәrilәn sәnәdlәr vә mәlumatlar әn azı aşağıdakılar olmalıdır:  

8.8.1. ödәniş hesabının yaradılma tarixi/vaxtı; 

8.8.2. ödәniş hesabının yaradıldığı vә idarә olunduğu avadanlığın IP ünvanı; 
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8.8.3. ödәniş hesabını idarә edәn şәxsin identifikasiya mәlumatları;  

8.8.4. ödәniş hesabına bağlı ödәniş alәtinin valyutası; 

8.8.5. әmәliyyatlar haqqında mәlumatlar. 

 

9. Tәhlükәsizlik tәdbirlәri 

 

9.1. Tәşkilatın tәhlükәsizlik tәdbirlәrindә aşağıdakı mәlumatlar әks olunmalıdır: 

9.1.1. baş verә bilәcәk risklәr vә bu risklәrә qarşı ödәniş xidmәti istifadәçilәrinin 

müdafiә olunması üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlükәsizlik nәzarәti tәdbirlәri dә daxil olmaqla, 

göstәrilmәsi nәzәrdә tutulan ödәniş xidmәtlәri üzrә risklәrin, o cümlәdәn baş verә bilәcәk 

fırıldaqçılıq hallarının qiymәtlәndirilmәsi; 

9.1.2. informasiya sistemlәri vә texnologiyaları üzrә әn azı aşağıdakı mәlumatlar: 

9.1.2.1. istifadә olunan әsas avadanlıq vә proqram tәminatlarının siyahısı, onlar 

arasında әlaqә üzrә topoloji diaqram; 

9.1.2.2. tәşkilatın internet sәhifәsinin, elektron pulun, ödәniş mexanizmlәrinin, 

risklәrin vә fırıldaqçılıq hallarının idarәedilmәsi sistemlәri dә daxil olmaqla tәşkilatın 

fәaliyyәt növlәrini dәstәklәyәn informasiya sistemlәri vә proqram tәminatları; 

9.1.2.3. kәnardan tәşkilatın informasiya  sistemlәri vә texnologiyaları ilә әlaqәsi olan 

subyektlәr, o cümlәdәn tәşkilatın partnyorları, xidmәt tәchizatçıları, tәşkilatın olduğu 

yerdәn kәnarda işlәyәn әmәkdaşlar vә digәr şәxslәr haqqında mәlumatlar vә bu 

әlaqәlәrin açıqlaması; 

9.1.2.4. bu Qaydaların 9.1.2.3-cü yarımbәndindә nәzәrdә tutulmuş әlaqәlәr olduğu 

halda tәtbiq edilәcәk informasiya tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinin, habelә sistemin preventiv vә 

detektiv xarakterli, o cümlәdәn müntәzәm vә real vaxt rejimindә hәyata keçirilәcәk 

monitorinqinin, autentifikasiya prosesinin, kommunikasiyanın konfidensiallığının, 

antivirus sisteminin (proqramının), loqların aparılması vә loqlar üzәrindә real vaxt 

rejimindә monitorinqin hәyata keçirilmәsi; 

9.1.2.5. hәssas ödәniş mәlumatları ilә işin tәşkili, risklәrin qiymәtlәndirilmәsi vә 

nәzarәt; 

9.1.2.6. informasiya sistemlәri vә texnologiyaları sisteminә daxili girişi tәnzimlәyәn 

informasiya tәhlükәsizliyi tәdbirlәri; 
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9.1.2.7. informasiya texnologiyaları resursları paylanıldığı tәqdirdә ödәniş xidmәti 

istifadәçisinin informasiya resurslarının (mühitinin) ayrılmasının tәmin olunması tәdbirlәri; 

9.1.2.8. tәşkilatın әrazisi vә mәlumat mәrkәzi üzrә fiziki tәhlükәsizlik tәdbirlәri, o 

cümlәdәn girişә nәzarәt vә tәhlükәsizlik tәdbirlәri; 

9.1.3. ödәniş prosesinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üzrә әn azı aşağıdakı 

mәlumatlar: 

9.1.3.1. ödәniş xidmәti istifadәçisinin vә ödәniş alәtinin autentifikasiyası üçün tәtbiq 

olunan prosedurlar; 

9.1.3.2. fiziki token, mobil tәtbiqetmә, PİN kod vә digәr autentifikasiya faktorlarının 

(vasitәlәrinin) ilkin qeydiyyatı vә yenilәnmәsi zamanı ödәniş xidmәti istifadәçisinә 

tәhlükәsiz çatdırılması proseduru; 

9.1.3.3. baş verә bilәcәk şübhәli vә ya qeyri-adi ödәniş әmәliyyatlarının müәyyәn 

edilmәsi üzrә tәtbiq edilәn sistem vә prosedurların açıqlaması. 

9.1.4. tәhlükәsizlik insidentlәrinin vә tәhlükәsizliklә bağlı müştәri müraciәt vә 

şikayәtlәrinin monitorinqi, izlәnilmәsi vә hәlli proseduru üzrә әn azı aşağıdakı mәlumatlar: 

9.1.4.1. fırıldaqçılıq halları vә onların qarşısının alınması üzrә tәdbir vә alәtlәr; 

9.1.4.2. fırıldaqçılıq halları, texniki problemlәr ilә bağlı şikayәtlәrә baxılması üzrә 

müştәriyә xidmәt göstәrәn şәxs vә ya struktur bölmә haqqında mәlumat; 

9.1.4.3. fırıldaqçılıq halında aidiyyәti struktur bölmәlәrin, habelә nәzarәt orqanının 

mәlumatlandırılması proseduru; 

9.1.4.4. müştәrilәr tәrәfindәn aidiyyәti müraciәtlәrin edilmәsi üçün әlaqә vasitәlәri 

(elektron poçt ünvanı, әlaqә telefonu vә s.); 

10. Hәssas ödәniş mәlumatları ilә işin tәşkili 

 

10.1. Hәr bir ödәniş tәşkilatı vә elektron pul tәşkilatının hәssas ödәniş 

mәlumatlarının yazılması, monitorinqi, izlәnilmәsi vә bu mәlumatlara girişin 

mәhdudlaşdırılması üzrә prosedur qaydaları olmalıdır. Hәssas ödәniş mәlumatlarının 

yazılması, monitorinqi, izlәnilmәsi vә bu mәlumatlara girişin mәhdudlaşdırılması üzrә 

prosedurlarda әn azı aşağıdakılar әks etdirilmәlidir: 

10.1.1. göstәrilәn ödәniş xidmәtlәri üzrә hәssas ödәniş mәlumatı hesab olunan 

mәlumatların axınının tәsviri;  
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10.1.2. hәssas ödәniş mәlumatlarına giriş sәlahiyyәti verәn prosedurlar; 

10.1.3. tәtbiq olunan monitorinq alәtlәri; 

10.1.4. müvafiq infrastruktur komponentlәrinә vә sistemlәrә, o cümlәdәn mәlumat 

bazasına vә ehtiyat infrastruktura giriş hüququ;  

10.1.5. toplanılmış hәssas ödәniş mәlumatlarının saxlanılması proseduru; 

10.1.6. toplanılmış hәssas ödәniş mәlumatlarından istifadә edilmәsi halları vә 

proseduru; 

10.1.7. informasiya sistemlәri vә texnologiyaları, şifrәlәmә vә tokenizasiya daxil 

olmaqla hәssas ödәniş mәlumatlarının tәhlükәsizliyi üçün tәtbiq edilәn texniki 

tәhlükәsizlik tәdbirlәri; 

10.1.8. hәssas ödәniş mәlumatlarına giriş hüququ olan subyeklәrin müәyyәn 

edilmәsi metodları; 

10.1.9. hәssas ödәniş mәlumatlarına sәlahiyyәtsiz müdaxilәlәrinin vә onlarla bağlı 

tәhlükәsizlik boşluqlarının müәyyәn edilmәsi vә qarşısının alınması metodları; 

10.1.10. informasiya sistemlәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üzrә illik 

әsasda keçirilәn daxili nәzarәt proqramı barәdә mәlumat. 

 

11. Ödәniş alәtlәri üzrә limitlәr 

 

11.1. Mәhdud formada istifadә olunan xüsusi ödәniş alәtlәrinә aşağdakılar aiddir: 

11.1.1.  ödәniş xidmәti istifadәçisinә ancaq emitentin vә ya emitentlә müqavilә 

bağlamış üçüncü tәrәfin mәhdud şәbәkәsi daxilindә mәhsul vә xidmәtlәrin әldә 

edilmәsinә imkan verәn ödәniş alәti; 

11.1.2.  çox mәhdud növdә mәhsul vә xidmәtlәrin әldә edilmәsinә imkan verәn 

ödәniş alәtlәri; 

11.1.3.  emitentlә müqavilәsi olan üçüncü tәrәflәrdәn xüsusi mәhsul vә xidmәtlәrin 

әldә edilmәsi üçün dövlәt orqanının (qurumunun) tәlәbi ilә tәmin edilәrәk ancaq ölkә 

daxilindә istifadә edilә bilәn  vә onun tәrәfindәn sosial layihәlәr vә ya vergi mәqsәdlәri 

baxımından tәnzimlәnәn ödәniş alәtlәri. 

11.2. Bu Qaydaların 11.1.1-ci vә 11.1.2-ci yarımbәndlәrindә qeyd olunan 

xidmәtlәrdәn hәr biri üzrә  son 12 ay әrzindә icra edilmiş ödәniş әmәliyyatları üzrә ümumi 
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dövriyyә bir milyon manatdan çox olarsa, ödәniş alәti mәhdud formada istifadә edilmiş 

hesab edilmir. 

11.3. Kiçik hәcmli ödәniş alәtlәri aşağıdakı meyarlara cavab verir: 

11.3.1. ödәniş alәtindә saxlanıla bilәcәk vәsaitin vә hәmin alәtlә hәyata keçirilә 

bilәcәk bir ödәniş әmәliyyatının hәcmi 100 (yüz) manatdan vә ya onun ekvivalentindә 

xarici valyutadan çox olmur; 

 ödәniş alәtindә saxlanıla bilәcәk vәsaitin ümumi dәyәri 500 (beş yüz) manatdan vә ya 

onun ekvivalentindә xarici valyutadan çox olmamalıdır. Bu halda ödәniş alәti üzrә bir 

tәqvim ili әrzindә aparılan mәxaric әmәliyyatlarının hәcmi 2000 (iki min) manatdan vә ya 

onun ekvivalentindә xarici valyutadan çox ola bilmәz.    

11.4. Kiçik hәcmli ödәniş alәtlәri üzrә ödәniş xidmәti istifadәçisinin eynilәşdirilmәsi 

tәlәb olunmur. 

11.5. Tәşkilat kiçik hәcmli ödәniş alәti ilә ödәniş terminallarından nağd pul 

vәsaitinin çıxarılmasını daxili qaydalarına uyğun olaraq mәhdudlaşdıra bilәr. 

11.6. Bu Qaydaların 11.3-11.5-ci bәndlәri banklara vә poçt rabitәsinin milli 

operatoruna da şamil edilir. 

 

12. Әmәliyyat vә tәhlükәsizlik insidentlәri zamanı mәlumatlandırma 

 

12.1. Әmәliyyat vә ya tәhlükәsizlik insidenti (bundan sonra – insident) ödәniş 

xidmәtlәrinin tamlığına, mәxfiliyinә, etibarlılığına vә (vә ya) davamlılığına, ödәniş xidmәti 

tәchizatçısının tәhlükәsiz vә effektiv fәaliyyәtinin tәmin olunmasına mәnfi tәsir göstәrәn 

vә ya göstәrә bilәcәk vә ödәniş xidmәti tәchizatçısı tәrәfindәn planlaşdırılmamış hadisә 

vә ya әlaqәli hadisәlәri әhatә edir. 

12.2. Bu Qaydalaların 12.3-cü bәndinә әsasәn kritik hesab edilәn insident  baş 

verdikdә tәşkilat bu Qaydalara Әlavә 4-dә göstәrilәn formanı doldurularaq 

incident@cbar.az elektron poçt ünvanına göndәrmәklә  nәzarәt orqanını dәrhal 

mәlumatlandırır. 

12.3. Әlavә 5-dә qeyd edilәn cәdvәlә uyğun olaraq 3 vә daha artıq meyar üzrә 

aşağı risk daşıyan vә ya 1 vә daha artıq meyar üzrә yüksәk risk daşıyan insident baş 

verdikdә insident kritik hesab edilir. 
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12.4. İnsidentin risk sәviyyәsi onun aşağıdakı meyarlara tәsirinә әsasәn tәyin 

edilir:  

12.4.1. Ödәniş әmәliyyatlarına tәsiri; 

12.4.2. Ödәniş xidmәti istifadәçilәrinә tәsiri; 

12.4.3. Xidmәtin әlçatanlılığına tәsiri; 

12.4.4. İqtisadi tәsir (maliyyә itkilәri); 

12.4.5. Digәr ödәniş xidmәti tәchizatçıları vә ödәniş xidmәti infrastrukturuna 

tәsiri; 

12.4.6. Reputasiya tәsiri. 

12.5. Tәşkilat insidentin aradan qaldırılması istiqamәtindә atılan addımlar vә 

insidentlә bağlı baş verәn dәyişikliklәr haqqında nәzarәt orqanına aralıq hesabat tәqdim 

etmәlidir. 

12.6.  Tәşkilat insident tam aradan qaldırıldıqdan sonra nәzarәt orqanına әn azı 

aşağıdakılar әks olunmaqla növbәti iş günündәn gec olmayaraq mәlumat tәqdim 

etmәlidir: 

12.6.1. insident haqqında mәlumat (baş vermә vә aradan qaldırılma tarixi vә 

vaxtı, coğrafi әhatә dairәsi, zәrәr çәkmiş ödәniş xidmәti istifadәçilәri, tәsir dairәsi vә digәr 

detallı mәlumatlar); 

12.6.2. insident nәticәsindә dәymiş zәrәrin açıqlaması. 

 

13. İnvestisiya qoyuluşu 

 

13.1. Tәşkilat ödәniş xidmәti istifadәçilәrindәn vә ya digәr ödәniş xidmәti 

tәchizatçılarından ödәniş әmәliyyatlarının aparılması üçün qәbul edilmiş pul vәsaitlәrini 

aşağıdakı aşağı-riskli likvid aktivlәrә investisiya edә bilәr: 

13.1.1. dövlәt qiymәtli kağızları; 

13.1.2. Azәrbaycan Respublikası İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu tәrәfindәn 

buraxılan ipoteka istiqrazları; 

13.1.3. İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı ölkәlәrinin hökumәtlәrinin vә 

mәrkәzi banklarının buraxdıqları qiymәtli kağızlar; 
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13.2. Tәşkilat ödәniş xidmәti istifadәçilәrindәn vә ya digәr ödәniş xidmәti 

tәchizatçılarından ödәniş әmәliyyatlarının aparılması üçün qәbul edilmiş pul vәsaitlәrini 

bu Qaydaların 13.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulan istiqamәtlәrlә yanaşı investisiya 

mәqsәdilә yerli banklarda  әmanәt kimi yerlәşdirә bilәr. 

 

14. Fövqәladә hallarda fәaliyyәtin davamlılığının tәşkil edilmәsi 

 

14.1. Fövqәladә hallar zamanı tәşkilatların fәaliyyәtinin davamlılığının tәmin 

edilmәsi mәqsәdi ilә tәşkilatların fövqәladә hallarda fәaliyyәtinin davamlılığı vә bәrpa 

planı olmalıdır. Fövqәladә hallarda fәaliyyәtin davamlılığı vә bәrpa planı müxtәlif 

ssenarilәr әsasında әn azı ildә bir dәfә testlәşdirilmәli vә test nәticәlәri 

rәsmilәşdirilmәlidir. Fövqәladә hallarda fәaliyyәtin davamlılığı vә bәrpa planı ildә bir 

dәfәdәn gec olmayaraq yenilәnmәlidir. 

14.2. Fövqәladә hallarda fәaliyyәtin bәrpa planı müxtәlif mümkün ssenarilәr, o 

cümlәdәn tәbii fәlakәt, avadanlığın sıradan çıxması , terrorçuluq, kәnardan müdaxilә, 

rabitә kanallarının kәsilmәsi nәticәsindә dayanmaları әhatә etmәklә atılacaq addımları 

әks etdirmәlidir. Fövqәladә hallarda fәaliyyәtin davamlılığı planında әn azı aşağıdakı 

mәlumatlar әks olunmalıdır: 

14.2.1. bәrpa olunacaq sistem vә sahәlәr, bәrpa olunma müddәti dә daxil olmaqla 

biznes proseslәrә tәsirin açıqlaması;  

14.2.2.  fövqәladә hallar zamanı ehtiyat mәrkәzinә keçid, bәrpa olunacaq 

informasiya texnologiyaları infrastrukturuna, әsas proqram tәminatı vә mәlumatlara giriş 

proseduru; 

14.2.3. әsas sistemlәrin fәaliyyәtinin pozulması, mәlumatların itmәsi, ödәniş 

xidmәtinin göstәrildiyi mәntәqәlәrlә (filial, ödәniş agenti, ödәniş terminalı vә s.) әlaqәnin 

kәsilmәsi vә s.  davamlı pozuntular zamanı atılacaq addımların tәsviri ; 

14.2.4. fövqәladә hallarda fәaliyyәtin davamlılığı vә bәrpa planlarının sınaqdan 

keçirilmәsi vә nәticәlәrinin qeydiyyatının aparılması müddәtlәri; 

14.2.5. ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsinin dayandırıldığı vә ya mümkün olmadığı 

zaman gözlәnilәn ödәniş әmәliyyatlarının icra olunmasının vә mövcud müqavilәlәrin lәğv 

edilmәmәsinin tәmin edilmәsi üzrә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәr. 
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14.3. Tәşkilat tәrәfindәn ehtiyat mәrkәz yaradılmalı vә әsas mәrkәzdә istifadә 

olunanla eyni olan әsas infrastruktur avadanlığı, sistem konfiqurasiyası (texniki vә 

proqram tәminatı üzrә yeniliklәr vә dәyişikliklәr), alternativ rabitә xәtlәri, dayanıqlı elektrik 

cәrәyanı, ilkin yanğınsöndürmә vasitәlәri ilә tәmin edilmәli, onların texniki vәziyyәti dövrü 

olaraq nәzәrdәn keçirilmәli vә zәrurәt olarsa, yenilәnmәlidir. Ehtiyat mәrkәz istәnilәn 

anda әmәliyyatların aparılmasına hazır olmalı, işçi heyәtinin fövqәladә hal aradan 

qaldırılanadәk fәaliyyәtinin davam etdirilmәsi üçün lazımi şәraitlә tәmin edilmәlidir.  

14.4.  Tәşkilat fövqәladә hallara hazırlıq sәviyyәsini yoxlamaq üçün әn azı ildә bir 

dәfә real vaxt rejimindә fәaliyyәtini ehtiyat mәrkәz vasitәsilә tәmin etmәlidir.  

14.5. Bu Qaydaların 14.6-cı bәndindә nәzәrdә tutulmuş әmәliyyatların nәticәsi 

uğursuz olduqda, tәşkilat növbәti iki ay әrzindә ehtiyat mәrkәz vasitәsilә real vaxt 

rejimindә әmәliyyatların aparılmasını yenidәn tәmin etmәlidir.  

14.6.  Tәşkilat bu Qaydaların 14.4-ci bәndindә qeyd edilәn fәaliyyәti hәyata 

keçirmәmişdәn 5 (beş) iş günü әvvәl bu barәdә Mәrkәzi Banka mәlumat (elektron vә ya 

kağız daşıyıcıda) vermәlidir. Tәşkilat ehtiyat mәrkәzdә hәyata keçirdiyi fәaliyyәti başa 

çatdırdıqdan sonra nәticәsi barәdә hesabatı (Әlavә № 6) 7 (yeddi) iş günü müddәtindә 

Mәrkәzi Banka yazılı formada (elektron vә ya kağız daşıyıcıda) tәqdim etmәlidir.  

14.7. Tәşkilat fövqәladә hallarda fәaliyyәtinin davamlılığının tәmin olunması üçün 

sorğuların cavablandırılması vә mәlumat mübadilәsinin aparılmasına mәsul olan 

әmәkdaşları (әsas vә әvәzedici şәxslәr) tәyin edәrәk onları tәlimatlandırmalı, hәmçinin 

bu әmәkdaşlar haqqında hәr ilin fevral ayının 25-dәn gec olmayaraq Mәrkәzi Banka yazılı 

mәlumat (adı, soyadı, vәzifәsi vә әlaqә mәlumatları) vermәlidir. Mәsul әmәkdaşlar 

dәyişdirildikdә yeni tәyin edilmiş şәxslәr haqqında yazılı mәlumat 5 (beş) iş günü әrzindә 

Mәrkәzi Banka tәqdim edilir.  
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  “Ödәniş tәşkilatlarının vә elektron pul tәşkilatlanın  

fәaliyyәtinin tәşkili  üzrә Qaydalar”a  

Әlavә №1 

 

Vәtәndaş qüsursuzluğuna dair 

Ә R İ Z Ә 

 

Mәn -

______________________________________________________________________ 

 (soyadı, adı, atasının adı) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

  

Barәmdә aşağıdakı faktlarıtәsdiq edirәm: 

 

 

- qәsdәn törәdilmiş cinayәtә görә mәhkumluğun olmaması, keçmişdә mülkiyyәt 

әleyhinә vә iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә ağır vә xüsusilә ağır cinayәtlәrin  törәdilmәsinә 

görә heç zaman mәhkumluğun olmaması, habelә müvafiq vәzifәni tutması vә ya peşә 

fәaliyyәti ilә mәşğul olması üzәrindә mәhkәmә qәrarı ilә qoyulmuş qadağanın vә ya 

mәhkәmә qaydasında müflis elan edilmәsi faktının olmaması 

                                                                              ______________________   

                                                                                               (imza) 

 

                                                                                              Tarix: 
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“Ödәniş tәşkilatlarının vә elektron pul tәşkilatlanın  

fәaliyyәtinin tәşkili  üzrә Qaydalar”a Әlavә №2 

 

Elektron pul tәşkilatı tәrәfindәn qәbul edilmiş  

pul vәsaitlәri haqqında hesabat 

 

 

 

№ Tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş pul vәsaiti üzrә açıqlama
Mәblәğ 

(manatla) 

1. Elektron pula dәyişdirilmәsi üçün qәbul edilmiş vәsait  

2. 
Digәr ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün ödәniş xidmәti 

istifadәçilәrindәn qәbul edilmiş vәsait 

 

3. 
Digәr ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün ödәniş xidmәti 

tәchizatçılarından qәbul edilmiş vәsait 

 

4. 
Vәsaitlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması mәqsәdilә açılmış 

hesabda yerlәşdirilәn vәsait 

 

5. Aşağı-riskli likvid aktivlәrә investisiya edilmiş vәsait  

5.1. 
Azәrbaycan Respubliksının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn 

buraxılan dövlәt istiqrazları  

 

5.2. 
Azәrbaycan Respublikası İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu 

tәrәfindәn buraxılan qiymәtli kağızlar qiymәtli kağızlar 

 

5.3. 

İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı ölkәlәrinin 

hökumәtlәrinin vә mәrkәzi banklarının buraxdıqları qiymәtli 

kağızlar 

 

5.4. Yerli banklarda olan müxbir hesablar  

5.5. “Overnayt” depozitlәr  

 

 

 

 



19 
 

“Ödәniş tәşkilatlarının vә elektron pul tәşkilatlarının  

fәaliyyәtinin tәşkili  üzrә Qaydalar”a Әlavә №3 

 

Ödәniş tәşkilatı tәrәfindәn qәbul edilmiş pul vәsaitlәri haqqında  

Hesabat 

 

 

№ Tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş pul vәsaiti üzrә açıqlama 
Mәblәğ 

(manatla) 

1. 
Ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün ödәniş xidmәti 

istifadәçilәrindәn qәbul edilmiş vәsait 

 

2. 
Ödәniş xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün ödәniş xidmәti 

tәchizatçılarından qәbul edilmiş vәsait 

 

3. 
Vәsaitlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması mәqsәdilә açılmış 

hesabda yerlәşdirilәn vәsait 

 

4.  Aşağı-riskli likvid aktivlәrә investisiya edilmiş vәsait  

   

4.1. 
Azәrbaycan Respubliksının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn 

buraxılan dövlәt istiqrazları  

 

4.2. 
Azәrbaycan Respublikası İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu 

tәrәfindәn buraxılan qiymәtli kağızlar qiymәtli kağızlar 

 

4.3. 

İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı ölkәlәrinin 

hökumәtlәrinin vә mәrkәzi banklarının buraxdıqları qiymәtli 

kağızlar 

 

4.4. Yerli banklarda olan müxbir hesablar  

4.5. “Overnayt” depozitlәr  
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Ödәniş tәşkilatlarının vә elektron pul tәşkilatlanın  

fәaliyyәtinin tәşkili  üzrә Qaydalar”a Әlavә №4 

 

Әmәliyyat vә ya tәhlükәsizlik insidenti 

üzrә mәlumatlandırma 

 

______________________________________________________________________

_ 

Ödәniş tәşkilatı vә ya elektron pul tәşkilatının adı: 

 

 

Insidentin açıqlaması 

Göstәricilәr Açıqlama Әlavә qeydlәr 

İnsident haqqında әtraflı mәlumat   

İnsidentin baş vermә tarixi vә vaxtı   

İnsidentin әhatә dairәsi   

İnsident zamanı zәrәrin ilkin qiymәtlәndirmәsi   

İnsidentin qarşısının alınması üzrә atılan ilkin 

addımlar 
  

İnsidentin tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi 

Kriteriyalar 
Tәsirin 

açıqlaması 
Әlavә qeydlәr 

Ödәniş әmәliyyatlarına tәsiri   

Ödәniş xidmәti istifadәçilәrinә tәsir   

Xidmәtin әlçatanlığına tәsiri   

İqtisadi tәsir (maliyyә itkilәri)   



21 
 

Digәr ödәniş xidmәti tәchizatçıları vә ya 

müvafiq infrastrukturlara tәsiri 

 

  

Tәşkilatın reputasiyasına tәsiri   

 

 

İcra orqanının rәhbәri:  _____________    ________________________    

      imza         soyadı, adı vә atasının adı 

Tarix: ___________ 
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Ödәniş tәşkilatlarının vә elektron pul tәşkilatlarının  

fәaliyyәtinin tәşkili üzrә Qaydalar”a Әlavә №5 

 

 

Meyar 
Aşağı risk sәviyyәli Yüksәk risk sәviyyәli 

Ödәniş әmәliyyatlarına tәsiri 
Ortalama әmәliyyatların 

10%-nә tәsir etdikdә vә 

bu әmәliyyatların birlikdә 

hәcmi 20000 manatdan 

çox olduqda 

Ortalama әmәliyyatların 25%-nә 

tәsir etdikdә vә bu әmәliyyatların 

birlikdә hәcmi 100000 manatdan 

çox olduqda 

Ödәniş xidmәti istifadәçilәrinә tәsiri 
Ödәniş xidmәti 

istifadәçilәrinin 10%-i vә 

5000 nәfәrdәn çoxuna 

tәsir etdikdә 

Ödәniş xidmәti istifadәçilәrinin 

25% vә 50000 nәfәrdәn çoxuna 

tәsir etdikdә 

Xidmәtin әlçatanlılığına tәsiri 
2 saatdan çox müddәtdә 

ödәniş xidmәti әlçatan 

olmadıqda 

 

İqtisadi tәsir (Maliyyә itkilәri) 
 Tәşkilata  100000 manatdan vә 

ya öz vәsaitlәrinin 1%-dәn çox 

zәrәr dәydikdә. 

Digәr ödәniş xidmәti tәchizatçıları 

vә ödәniş xidmәti infrastrukturuna 

tәsiri 

Digәr ödәniş xidmәti 

tәchizatçıları vә ödәniş 

xidmәti infrastrukturuna 

tәsir etdikdә 

 

Reputasiya tәsiri 
Tәşkilatın nüfusunә tәsir 

etdikdә 
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“Ödәniş tәşkilatları vә elektron 

pul tәşkilatlarının fәaliyyәtinin tәşkili 

üzrә Qaydalar”ına Әlavә №6 

 

Ödәniş tәşkilatının vә elektron pul tәşkilatının fәaliyyәtinin ehtiyat mәrkәzdәn 

tәşkil olunmasına dair  

 

HESABAT 

 

I.            Ümumi mәlumat 

İştirakçının adı   

Planın adı   

Planın әsası   

İcra olunduğu yer   

Keçidin qeydiyyat nömrәsi   

II.            Ehtiyat mәrkәzә keçid 

Mәqsәd   

Keçidin ssenarisi   

İcra tarixi vә vaxtı   

Ehtiyat mәrkәzә keçid 

müddәti 

  

Әhatә olunan sahәlәr   

Әhatә olunmayan sahәlәr   

III.            Yekun nәticә 

1.      Normal fәaliyyәt müşahidә olunmuşdur: 

  

  

2.      Tәkmillәşdirmә aparılmalıdır: 
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IV.            Ehtiyat mәrkәzә keçidin tәşkili üzrә mәsul şәxslәr: 

Adı vә soyadı Struktur bölmә Vәzifәsi İmzası 

        

        

        

  

Hesabatı hazırlayan mәsul şәxs: 

  

   ____________________               ____________                      _____________ 

   (adı, soyadı, vә vәzifәsi)                    (imza)                                      (tarix) 

  

 


