
Təminat - fiziki və ya hüquqi şəxsin zaminliyi 

 

Borcalan tərəfindən təqdim edilən sənədlər  

• Borcalanın kredit sifarişi (Bank tərəfindən təsdiq edilmiş formada); 

• Borcalan və Zaminin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd; 

• Borcalanın və Zaminin gəlirləri haqda arayış: 

- şəxs muzdlu işçidirsə: son 6 ay ərzində tutduğu vəzifə və faktiki gəlirləri 

haqqında iş yerindən arayış (aylara bölünməklə) 

- şəxs fərdi sahibkardırsa: dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və 

vergi orqanının qeydi ilə son 2 rüb üzrə bəyannamə 

• Hərbi xidmət haqda sənəd (18 - 26 yaş arası olan kişilər üçün). 

Hüquqi şəxs olan zamin tərəfindən 

• Hüquqi şəxsin hüquqi sənədləri; 

• Son 12 ay ərzində bank hesablarından çıxarış (aylara bölünməklə); 

• Ali idarəetmə orqanının qərarı - iclas protokolu. 

 

Təminat – daşınmaz əmlak 

 

Borcalan tərəfindən təqdim edilən sənədlər 

• Bank tərəfindən təsdiq edilmiş formada kredit sifarişi; 

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 

• Gəlirlər haqda arayış: 

- muzdlu işçilər üçün: son 6 ay ərzində Borcalanın tutduğu vəzifə və faktiki 

gəlirləri haqqında iş yerindən arayış (aylara bölünməklə) 

- fərdi sahibkarlar üçün: dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və 

vergi orqanının qeydi ilə son 2 rüb üzrə bəyannamə 

• Hərbi xidmət haqqında sənəd (18 - 26 yaş arası olan kişilər üçün); 

• Girov qoyulan daşınmaz əmlak haqqında tələb olunan sənədlər: 

-Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (qeydiyyatdan çıxarış 

və tələb olunduqda texniki pasport) 

-Ailə tərkibi haqqında arayış (Forma №2) 

-Daşınmaz əmlakın satılmasına, bu əmlakın mülkiyyətçilərinin və əmlak üzrə 

qeydiyyatda olanların razılığı 

-DƏDRNX-dan arayış (Forma №1) 

-Ödənişi təsdiq edən qəbz (girov haqqında məlumatın RX-nə daxil edilməsinə 

görə) 



 

 

Təminat – avtonəqliyyat vasitəsinin girovu ilə 

 

Borcalan tərəfindən təqdim edilən sənədlər  

• Bank tərəfindən təsdiq edilmiş formada kredit sifarişi; 

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;  

• Gəlirlər haqda arayış: 

-muzdlu işçilər üçün: son 6 ay ərzində Borcalanın tutduğu vəzifə və faktiki 

gəlirləri haqqında iş yerindən arayış (aylara bölünməklə) 

-fərdi sahibkarlar üçün: dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və 

vergi orqanının qeydi ilə son 2 rüb üzrə bəyannamə 

• Hərbi xidmət haqda sənəd (18 - 26 yaş arası olan kişilər üçün); 

• Girov qoyulan avtonəqliyyat vasitəsi haqda tələb olunan sənədlər: 

- girov qoyanın (avtomobilin sahibinin) adına qeydiyyat şəhadətnaməsi 

- girov qoyanın adına qeydiyyat şəhadətnaməsi (avtomobilin Bankda 

girovda olmasına dair qeydlə) 

 

Təminat – Xalq Bankda yerləşdirilən əmanətlər 

 

Borcalan tərəfindən təqdim edilən sənədlər 

• Bank tərəfindən təsdiq edilmiş formada kredit sifarişi; 

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 

• Hərbi xidmət haqqında sənəd (18 - 26 yaş arası olan kişilər üçün); 

• Əmanət üçüncü şəxsə məxsus olduqda, bu halda tələb olunan digər sənədlər. 

Fiziki şəxs üçün: 

• şəxsiyyət vəsiqəsi 

Hüquqi şəxs üçün: 

• Dövlət qeydiyyatı haqda Şəhadətnamə; 

• Hüquqi şəxsin Nizamnaməsi; 

• Əmanətin girov qoyulması haqda təsisçilərin/iştirakçıların qərarı (əgər 

Nizamnamə ilə digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa). 

  

  

Kreditin təmin olunması ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün Bank əlavə məlumat, eləcə də 

bu məlumatı təsdiq edən zəruri sənədləri tələb etmək hüququna malikdir. 
 


