Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının 17 mart 2015-ci il
tarixli qərarı (Protokol № 53) ilə “İştirakçı banklar tərəfindən Əmanətlərin
Sığortanması Fonduna təqvim haqlarının ödənilməsi və hesabatların təqdim
edilməsi” Qaydalarına əlavə edilmiş 3 nömrəli Əlavənin – “Fiziki şəxslərin
Ümumi Əmanətlərinin Strukturu Haqqında Hesabat”ın tərtib edilməsinə dair

İZAHAT

İzahat Qaydalara 3 nömrəli Əlavənin – “Fiziki şəxslərin Ümumi
Əmanətlərinin Strukturu Haqqında Hesabat”ın nümunəvi doldurulmuş
formasına uyğun olaraq tərtib edilmişdir (Əlavə edilir).

1-10-cu bəndlər: İştirakçı bankda fiziki şəxslərin qorunan və qorunmayan
əmanətlərinin məbləğ və cəlb olunduğu illik faiz dərəcəsinə görə təsnifatı və
əmanətçilərin sayı barədə məlumatlar əks olunur.
Hesabata qorunmayan əmanətçilərin əmanətləri barədə məlumat daxil
edilmir.
Misal: A adlı fiziki şəxsin bankda illik 12 %-lə 10 min manat və illik 8,5
%-lə 30 min ABŞ dolları məbləğində müddətli əmanəti, B adlı fiziki şəxsin 55
min Avro məbləğində cari hesabda depoziti, C adlı fiziki şəxsin 14,5 %-lə faizlə
2 mln. manat məbləğində müddətli əmanəti, D adlı fiziki şəxsin 6 mln. manat
məbləğində cari hesabda depoziti və E adlı fiziki şəxsin (E bankın idarə
heyətinin üzvüdür) illik 9 %-lə 650 min manat məbləğində müddətli əmanəti, F
adlı fiziki şəxsin əmək haqqı hesabında 700 manat məbləğində depoziti var.
Bank 2015-ci ilin I rübü üçün Fonda hesabat təqdim etməlidir. 31 mart 2015-ci
il tarixə Mərkəzi Bankı məzənnəsi (Misal olaraq): 1 ABŞ dolları – 1,0498 AZN,
1 Avro – 1,1771 AZN təşkil edir. Bu halda A-nın məlumatları 3-cü bəndə və
“9% < … ≤ 12%” sütununa məbləğ 10 min, əmanətçi sayı 1, 4-cü bəndə və “0<
… ≤ 9%” sütununa məbləğ 31 494 (30 min x 1,0498= 31 494 AZN), əmanətçi
sayı 1, B-nin məlumatı 7-ci bəndə və “0%” sütununa məbləğ 64 740 (55 min x
1,1771= 64 740, 50 AZN), əmanətçi sayı 1, C-nin məlumatı 10-cu bəndə və
“14% < … ≤ 15%” sütununa məbləğ 2 mln., əmanətçi sayı 1, D-nin məlumatı
10-cu bəndə və “0%” sütununa məbləğ 6 mln., əmanətçi sayı 1, F-in məlumatı

1-ci bəndə və “0%” sütununa məbləğ 700, əmanətçi sayı 1 olmaqla daxil edilir.
E qorunmayan əmanətçi olduğu üçün onun məlumatı hesabata daxil edilmir.
11-ci bənd: 1-ci bənddən 10-a (daxil olmaqla) qədər olan bəndlər üzrə hər
sütuna görə ayrılıqda əmanətlərin cəmi və əmanətçilərin cəmi daxil edilir.
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