Agent bankın seçilməsi üzrə müsabiqənin keçirilməsi haqqında
BİLDİRİŞ

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu agent bankın seçilməsi məqsədi ilə
akkreditasiya olmuş bütün banklara bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankının Fonda ünvanladığı 13 iyul 2012-ci il tarixli məktubu ilə üzv
bank “Royal Bank” ASC-də sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı haqqında
rəsmi məlumat verilmişdir.
Fondun Himayəçilik Şurasının 14 iyul 2012-ci il tarixli növbədən kənar
iclasında “Royal Bank” ASC-nin qorunan əmanətçilərinə qorunan əmanətlər üzrə
kompensasiyanın ödənilməsi üçün agent bankın seçilməsi üzrə müsabiqənin
keçirilməsi qərara alınmışdır (Protokol № 33).
Müsabiqədə iştirak etmək üçün bank ərizəni və digər sənədləri (sifarişli
məktubla və ya birbaşa) müvafiq qaydada dolduraraq Fonda göndərməlidir. Ərizə
və əlavə sənədlər zərfə qoyulur və zərf möhürlənərək üstündə “Müsabiqə
komissiyası”na yazılır. Eyni zamanda zərfin üstündə bankın adı qeyd
olunmalıdır.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün bank tərəfindən göndərilmiş zərf (ərizə və
əlavə sənədlərlə birlikdə) alındığı gün dərhal Fondda qeydiyyatdan keçirilərək
Müsabiqə komissiyasının səlahiyyətli şəxsinə təqdim edilir.
Bank tərəfindən göndərilmiş ərizə (zərf), ərizələrin qəbul edilməsi üçün
müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra Fonda daxil olarsa, həmin zərf dərhal
banka geri qaytarılacaq.
Bank tərəfindən təqdim edilmiş ərizə və digər sənədlər lazımı qaydada
tərtib edilibsə, müsabiqə iştirakçısı statusuna uyğunluğuna dair məlumat Müsabiqə
komissiyasının iclasının protokoluna daxil edilir.
Müsabiqə komissiyası zərfin açıldığı gündən 1 (bir) iş günü müddətində
müsabiqə iştirakçısı statusunu əldə edən iştirakçı bankın ərizəsinə baxır.
Müsabiqə komissiyası müəyyən edilmiş prosedura əsasında müsabiqə
iştirakçılarının təkliflərini kollegial surətdə qiymətləndirir. Müsabiqə komissiyası
qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə alaraq müsabiqə iştirakçılarının reytinqini
müəyyən edir, iştirakçı bankların təkliflərinin dəyərinin azalması əsasında onları
ardıcıllıqla yerləşdirir. Müsabiqə komissiyası reytinqi təsdiq edir. Son qərarı

reytinq təsdiq edildikdən sonra 1 (bir) iş günü müddətində Fondun Himayəçilik
Şurası verir.
Bankın müsabiqə iştirakçısı statusunu əldə etməsi haqqında bildiriş müvafiq
qərarın qəbul edildiyi gündən 1 (bir) iş günü müddətində sifarişli məktubla (bildiriş
olması şərti ilə) və ya bildirişin bank tərəfindən alınması faktı və tarixini təsdiq
edən digər üsul ilə banka göndəriləcəkdir.
Müsabiqədə qalib gələn bank (və ya banklar) müsabiqənin nəticələri
haqqında məlumat aldığı gündən 1 (bir) iş günü müddətində Fondla “Əmanətlərin
Sığortalanması haqqında” Qanuna müvafiq olaraq dərhal agent müqaviləsi
bağlamalıdır. Müqavilənin məzmunu və forması Fondun Himayəçilik Şurası
tərəfindən təsdiq edilir. Agent müqaviləsi sığorta hadisəsi baş verdikdə qorunan
əmanətçilərə kompensasiyaların ödənilməsinin təşkil edilməsi məsələlərini
tənzimləyir.
Bankın (və ya bankların) müsabiqədə qalib gəlməsi haqqında müvafiq
məlumat agent müqaviləsinin tərəflərlə bağlandığı gündən 1 (bir) iş günü
müddətində Fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.
Əgər müsabiqədə qalib gələn bank (və ya banklar) agent müqaviləsini
bağlamaqdan imtina edirsə və ya agent müqaviləsini əvvəlcədən müəyyən edilmiş
vaxt ərzində imzalamırsa, Fond qalibi (və ya qalibləri) müsabiqənin digər
iştirakçıların siyahısından müəyyən edir.
Müsabiqədə iştirak edəcək bank Fonddan göstərəcəyi xidmətlərə görə
komissiyanın nəzərdə tutulub tutulmaması barədə Fonda məlumat verməlidir. Bu
amil müsabiqə iştirakçılarının qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınacaqdır.
Müsabiqədə iştirak edəcək bank lazımi sayda filial şəbəkəsinə, ödənişlər və
müştəri xidmətləri üzrə işçi heyyətinə və real vaxt rejimində (online) işləyən
sistemə malik olmalıdır.
Məlumat üçün bildiririk ki, “Royal Bank” ASC-də son hesabat tarixinə fiziki
şəxslərin 71 683 616 manat məbləğində qorunan əmanəti, 40 821 nəfər qorunan
əmanətçi var və qorunan əmanətçilərə qorunan əmanətlər üzrə ödəniləcək
kompensasiya məbləği 22 397 529 manat təşkil edir. “Royal Bank” ASC-nin Bakı
şəhərində 25, Sumqayıt şəhərində 1, Tovuz, Gəncə, Biləsuvar, Qazax, Astara,
Lerik regionlarının hər birində 1 filialı mövcuddur.
Agent bankın seçilməsi üzrə müsabiqə 17 iyul 2012-ci il tarixdə saat 13:00da Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 40
ünvanında yerləşən inzibati binasında keçiriləcəkdir.

Xahiş edirik, bildirişə əlavə edilmiş formada ərizə formasını və ərizəyə əlavə
olunmalı sənədləri möhürlənmiş qapalı zərfdə 17 iyul 2012-ci il, saat 12:00-a kimi
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ödənişlər şöbəsinin baş iqtisadçısı Orxan
Hüseynova təqdim edəsiniz. Vaxtında və lazımi qaydada təqdim edilməyən
sənədlər qəbul edilmədən geri qaytarılacaq.
Müsabiqə ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün (012) 596 65 91/92/93 (dax.
123) nömrələri ilə O.Hüseynovla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

