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Cari̇ və əmanət hesabinin açilmasi 
üçün tələb olunan sənədlər və 
məlumatlar
(sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəxs)



Aşağıda qeyd olunan sənədlər tərifinizdən əvvəlcədən hazır edilərək Bankın 
internet səhifəsindən müraciət zamanı müvafiq pəncərə vasitəsilə təqdim 
edilməlidir:

№ Sənədin adı İzah

1. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədinin surəti * Bu sənədin hər iki üzü skanerdən keçirilir

2. Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında 
Şəhadətnamə (VÖEN)

Bu sənədin hər iki üzü skanerdən keçirilir

3. W-8BEN E / CRS Anketi məlumatları Bu sənəd əvvəlcədən Bankın internet səhifəsində müvafiq 
pəncərədən yüklənir, tərəfinizdən tam doldurulur, ASAN imza 
ilə imzalanır

4. Əlavə eyniləşdirmə məlumatları ** Bu sənəd əvvəlcədən Bankın internet səhifəsində müvafiq 
pəncərədən yüklənir, tərəfinizdən tam doldurulur, ASAN imza 
ilə imzalanır

* Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərə aşağıdakılar aiddir: 
1) şəxsiyyət vəsiqəsi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün);
2) pasport, yaxud Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün 

verilən icazə vəsiqəsi (əcnəbilər üçün);
3) Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən 

şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi 
yaşamaq üçün vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən icazə vəsiqəsi.

** Əlavə eyniləşdirmə məlumatları:
1) Hazırkı fəaliyyət sahələri;
2) Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə filial, şöbə və ya nümayəndəliklərinin sayı;
3) Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə işçilərinin ümumi sayı;
4) Hazırkı aktivlərin həcmi (manat ekvivalentində);
5) Son 12 aylıq dövrdə mənfəətinin orta aylıq həcmi (manat ekvivalentində);
6) Son 12 aylıq dövrdə orta aylıq dövriyyəsi (manat ekvivalentində);
7) Son 12 aylıq dövrdə xaricə edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində);
8) Son 12 aylıq dövrdə xaricdən edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində).

DİQQƏT!!! Nəzərinizə çatdırırıq ki:
a) İmza və möhür nümunələri vərəqəsi məsafədən müraciət əsasında hesab açılarkən tələb 

edilmir; 
b) Banka yaxınlaşaraq məsafədən müraciət əsasında açılmış hesab üzrə əməliyyat həyata 

keçirildikdə, imza və möhür nümunələri vərəqəsi təqdim edilməlidir və şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədləri təqdim edilməklə şəxsən iştirakınızla Bankda səlahiyyətli şəxs tərəfindən təsdiq 
edilir.


