Bank əmanəti
Maddə 943. Bank əmanəti haqqında ümumi müddəa
Bu Məcəllənin bu fəslinin banklara aid qaydaları hüquqi şəxslərdən
əmanətlər (depozitlər) qəbul edən digər kredit təşkilatlarına və poçt
rabitəsinin milli operatoruna da tətbiq olunur.
Maddə 944. Bank əmanəti müqaviləsi
944.1. Bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə görə bir tərəf (bank) başqa
tərəfdən (əmanətçidən) və ya başqa tərəf (əmanətçi) üçün daxil olmuş pul
məbləğini (əmanəti) qəbul edərək müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və
qaydada əmanət məbləğini əmanətçiyə qaytarmağı və onun üçün faizlər
ödəməyi öhdəsinə götürür.
944.2. Əmanətin qoyulduğu hesab üzrə bank ilə əmanətçinin
münasibətlərinə bank hesabı müqaviləsi haqqında qaydalar tətbiq olunur, bir
şərtlə ki, bu Məcəllənin bu fəslinin müddəalarında ayrı hal nəzərdə
tutulmasın və ya bank əmanəti müqaviləsinin mahiyyətindən ayrı hal irəli
gəlməsin.[395]
Maddə 945. Pul vəsaitini əmanətlərə cəlb etmək hüququ
945.1. Pul vəsaitini əmanətlərə cəlb etmək hüququna qanunla
müəyyənləşdirilmiş qaydada verilən xüsusi icazəyə (lisenziyaya) uyğun
olaraq buna hüququ çatan banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru
malikdirlər.[396]
945.2. Hüququ çatmayan şəxs tərəfindən və ya qanunla
müəyyənləşdirilmiş qayda, yaxud qanuna uyğun qəbul edilmiş bank
qaydaları pozulmaqla fiziki şəxsdən əmanət qəbul olunduqda əmanətçi
əmanət məbləğinin dərhal qaytarılmasını, habelə onun üçün faizlər
ödənilməsini və bundan əlavə, əmanətçiyə vurulmuş bütün zərərin əvəzinin
verilməsini tələb edə bilər. Belə bir şəxs bank əmanəti müqaviləsinin şərtləri
əsasında hüquqi şəxsin pul vəsaitini qəbul etdikdə, bu cür müqavilə
etibarsızdır.[397]
945.3. Əgər qanunla ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, bu Məcəllənin
945.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş nəticələr aşağıdakı hallarda da tətbiq
olunur:

945.3.1. fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaiti onlara buraxılması
qanunsuz sayılmış səhmlər və digər qiymətli kağızlar satmaq yolu ilə cəlb
olunduqda;
945.3.2. fiziki şəxslərin pul vəsaiti əmanət sahiblərinin əmanəti ilk tələb
üzrə almasını və bu Məcəllənin bu fəslinin qaydalarında nəzərdə tutulmuş
digər hüquqları həyata keçirməsini istisna edən veksellər və ya başqa qiymətli
kağızlar müqabilində əmanətlərə cəlb olunduqda.
Maddə 946. Bank əmanəti müqaviləsinin forması
946.1. Bank əmanəti müqaviləsi yazılı formada bağlanır. Bank əmanəti
müqaviləsinin yazılı formasına o halda riayət olunmuş sayılır ki, əmanətin
qoyulması bank kitabçası ilə, bank və ya depozit sertifikatı ilə və ya bank
tərəfindən əmanətçiyə verilmiş digər sənədlə, özü də qanunda bu cür
sənədlər üçün nəzərdə tutulmuş tələblərə, qanuna uyğun müəyyənləşdirilmiş
bank qaydalarına və bank praktikasında tətbiq olunan işgüzar dövriyyə
adətlərinə uyğun gələn sənədlə təsdiq edilsin.
946.2. Bank əmanəti müqaviləsinin yazılı formasına riayət edilməməsi bu
müqavilənin etibarsızlığına səbəb olur. Belə müqavilə əhəmiyyətsizdir.
Maddə 947. Əmanətlərin növləri
947.1. Bank əmanəti müqaviləsi əmanətin ilk tələb üzrə verilməsi şərti ilə
(tələbli əmanət) və ya əmanətin müqavilədə müəyyənləşdirilmiş müddət
qurtardıqdan sonra şərti ilə (müddətli əmanət) bağlanır. Müqavilədə
əmanətlərin qanuna zidd olmayan başqa qaytarma şərtləri ilə də qoyulması
nəzərdə tutula bilər.
947.2. İstənilən növ bank əmanəti müqaviləsinə görə bank əmanətçinin
ilk tələbi ilə əmanətin məbləğinin ən azı dörddə bir hissəsini dərhal, qalan
hissəsini isə ən geci beº bank günü müddətində verməlidir, amma
qaytarmanın müqavilədə nəzərdə tutulmuş başqa şərtləri ilə hüquqi şəxslərin
qoyduqları əmanətlər istisna təşkil edir. Fiziki şəxsin əmanəti ilk tələb üzrə
almaq hüququndan imtina etməsi haqqında müqavilənin şərti
əhəmiyyətsizdir.[398]
947.3. Tələbli əmanət istisna olmaqla, müddətli və ya başqa əmanət
müddət qurtaranadək və ya bank əmanəti müqaviləsində göstərilmiş ayrı
hallar baş verənədək əmanətçinin tələbi ilə ona qaytarıldıqda əmanət üzrə
faizlər bankın tələbli əmanətlər üzrə ödədiyi faizlərin miqdarına uyğun

miqdarda ödənilir, bu şərtlə ki, müqavilədə faizlərin ayrı miqdarı nəzərdə
tutulmasın.
947.4. Əmanətçinin müddətli əmanətin məbləğini müddət qurtardıqdan
sonra və ya başqa qaytarma şərtləri ilə qoyulmuş əmanətin məbləğini
müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallar baş verdikdən sonra qaytarmağı tələb
etmədiyi hallarda müqavilə tələbli əmanətin şərtləri ilə uzadılmış sayılır, bu
şərtlə ki, müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmasın.
Maddə 948. Əmanətin məbləği üçün faizlər
948.1. Bank əmanətçiyə əmanətin məbləği üçün bank əmanəti müqaviləsi
ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda faizlər ödəyir. Müqavilədə ödənilən
faizlərin miqdarı haqqında şərtlər olmadıqda bank faizləri bu Məcəllənin
449.1-ci maddəsinə uyğun müəyyənləşdirilən miqdarda ödəməlidir.
948.2. Əgər bank əmanəti müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə
tutulmayıbsa, bankın tələbli əmanətlər üçün ödənilən faizlərin miqdarını
dəyişməyə ixtiyarı vardır. Bank faizlərin miqdarını azaltdıqda faizlərin yeni
miqdarı faizlərin azaldılması haqqında əmanətçilərə məlumat verilənədək
qoyulmuş əmanətlərə həmin məlumatın verildiyi andan bir ay keçəndən
sonra tətbiq olunur, bu şərtlə ki, müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmasın.
948.3. Fiziki şəxs əmanəti müəyyən müddət qurtardıqdan sonra və ya
müqavilədə nəzərdə tutulan hallar baş verdikdə qaytarılmaq şərtləri ilə
qoyduqda əmanət üçün faizlərin bank əmanəti müqaviləsində
müəyyənləşdirilmiş miqdarı bank tərəfindən birtərəfli qaydada azaldıla
bilməz. Əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bankın hüquqi
şəxslə bağladığı bu cür bank əmanəti müqaviləsi üzrə faizlərin miqdarı
birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilməz.
Maddə 949. Əmanətin məbləğinə faizlərin hesablanması və ödənilməsi
qaydası
949.1. Bank əmanətinin məbləğinə faizlər bu məbləğin banka daxil
olduğu günün ertəsi günündən məbləğin əmanətçiyə qaytarılmasından və ya
başqa əsaslarla əmanətçinin hesabından silinməsindən əvvəlki günədək
hesablanır. Bu qayda bir günlük depozitlərə tətbiq edilmir.
949.2. Əgər bank əmanəti müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə
tutulmayıbsa, bank əmanəti məbləğinə hesablanan faizlər əmanətçiyə hər rüb
başa çatdıqdan sonra onun tələbi ilə əmanətin məbləğindən ayrılıqda ödənilir,
həmin müddətdə tələb olunmamış faizlər isə üstünə faizlər hesablanan

əmanətin məbləğini artırır. Əmanət qaytarıldıqda həmin anadək hesablanmış
bütün faizlər ödənilir.
Maddə 950. Əmanətin qaytarılmasının təmin edilməsi
950.1. Banklar fiziki şəxslərin əmanətlərinin qaytarılmasını icbari sığorta
yolu ilə, qanunda nəzərdə tutulan hallarda isə başqa üsullarla təmin
etməlidirlər. Nizamnamə kapitalında iştirak paylarının və ya səhmlərin əlli
faizindən çoxunun Azərbaycan Respublikasına və ya bələdiyyələrə mənsub
olduğu bank tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətlərinin qaytarılmasına, bundan
əlavə, əmanətçinin banka qarşı tələbləri üzrə onların bu Məcəllənin 453-cü
maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada subsidiar məsuliyyəti ilə qarantiya
verilir.
950.2. Bank tərəfindən hüquqi şəxslərin əmanətlərinin qaytarılması
üsulları bank əmanəti müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilir.
950.3. Bank əmanəti müqaviləsi bağlanarkən bank əmanətin
qaytarılmasının necə təmin ediləcəyi barədə əmanətçiyə məlumat verməlidir.
950.4. Bank əmanətin qaytarılmasının təmin edilməsi üçün bank əmanəti
müqaviləsində nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirmədikdə, habelə
əmanətin qaytarılması üçün təminat itirildikdə və ya onun şərtləri
pisləşdikdə, əmanətçi bankdan əmanət məbləğini dərhal qaytarmağı, bu
Məcəllənin 948.1-ci maddəsinə uyğun müəyyənləşdirilmiş miqdarda faizlər
ödəməyi və vurulmuş zərərin əvəzini verməyi tələb edə bilər.
Maddə 951. Əmanətçinin hesabına üçüncü şəxslərin pul vəsaiti
qoyması
Əgər bank əmanəti müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa,
əmanətçinin əmanət üzrə hesabına dair lazımi məlumat göstərilməklə banka
onun adına üçüncü şəxslərdən daxil olmuş pul vəsaiti əmanət üzrə hesaba
daxil edilir. Həm də nəzərdə tutulur ki, əmanətçi həmin şəxslərdən pul vəsaiti
almağa razılığını ifadə edərək, onlara əmanət üzrə hesaba dair lazımi
məlumat vermişdir.
Maddə 952. Üçüncü şəxslərin xeyrinə əmanətlər
952.1. Əmanət banka müəyyən üçüncü şəxsin adına qoyula bilər. Əgər
bank əmanəti müqaviləsində ayrı müddət nəzərdə tutulmayıbsa, həmin şəxs
bu hüquqlara əsaslanan ilk tələbini banka verdiyi və ya belə hüquqlardan

istifadə etmək niyyətini başqa üsulla banka bildirdiyi andan əmanətçi hüququ
qazanır. Xeyrinə əmanət qoyulan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin adının
göstərilməsi müvafiq bank əmanəti müqaviləsinin mühüm şərtidir.
Müqavilənin bağlandığı vaxt sağ olmayan fiziki şəxsin və ya bu vaxt mövcud
olmayan hüquqi şəxsin xeyrinə bank əmanəti müqaviləsi əhəmiyyətsizdir.
952.2. Bank əmanəti müqaviləsi bağlamış şəxs onun əmanət üzrə
hesabına qoyulmuş pul vəsaiti barəsində əmanətçi hüquqlarından üçüncü
şəxs əmanətçi hüquqlarından istifadə etmək niyyətini bildirənədək istifadə
edə bilər.
952.3. Üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə haqqında qaydalar üçüncü şəxsin
xeyrinə bank əmanəti müqaviləsinə bu şərtlə tətbiq edilir ki, belə tətbiq bu
maddənin qaydalarına və bank əmanətinin mahiyyətinə zidd olmasın.
Maddə 953. Bank kitabçası
953.1. Əgər tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa,
fiziki şəxslə bank əmanəti müqaviləsinin bağlanması və onun əmanət üzrə
hesabına pul vəsaitinin qoyulması bank kitabçası ilə təsdiq olunur. Bank
əmanəti müqaviləsində adlı bank kitabçasının və ya adsız bank kitabçasının
verilməsi nəzərdə tutula bilər. Bank kitabçasında bankın adı və olduğu yer,
əmanət filiala qoyulduqda isə həm də müvafiq filialın adı və olduğu yer,
əmanət üzrə hesabın nömrəsi, habelə hesaba köçürülmüş pul vəsaitinin bütün
məbləğləri, hesabdan silinmiş pul vəsaitinin bütün məbləğləri və bank
kitabçasının banka təqdim olunduğu anadək hesabdakı pul vəsaitinin qalığı
göstərilməli və bank tərəfindən təsdiq edilməlidir. Əgər ayrı hal sübuta
yetirilməyibsə, bank kitabçasında göstərilmiş əmanət haqqında məlumatlar
bankla əmanətçi arasında əmanət üzrə hesablaşmalar üçün əsasdır.
953.2. Bank əmanətin verilməsini, əmanət üzrə faizlərin ödənilməsini və
əmanət üzrə hesabdan pul vəsaitinin digər şəxslərə köçürülməsinə dair
əmanətçinin sərəncamlarının icrasını bank kitabçası təqdim olunduqda
həyata keçirir. Adlı bank kitabçası itirildikdə və ya təqdim olunmaq üçün
yararsız vəziyyətə düşdükdə, əmanətçinin ərizəsi üzrə bank ona yeni bank
kitabçası verir. İtirilmiş adsız sənədli bank kitabçası üzrə hüquqların bərpası
adsız qiymətli kağızlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.[399]
953.3. Bank, bank kitabçasını qeyri-qanuni yollarla və ya itirmə
nəticəsində əldə etmiş şəxslə həmin kitabça üzrə hesablaşma apararsa,
məsuliyyətdən azad olunur, bu şərtlə ki, həmin hallar barədə məlumata malik
olmasın. Lakin, əgər bank kobud ehtiyatsızlıq üzündən belə məlumata malik
olmazsa, məsuliyyətdən azad edilmir.[400]

953.4. Banka qarşı olan tələbi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada
həmin tələbin güzəşti yolu ilə əldə etmiş yeni kreditor, ona bank kitabçasının
verilməsini tələb edə bilər.[401]

