Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydaların
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1. Ümumi müddəalar
Bu Qaydaların məqsədi Bankın maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının səmərəli müdafiə
mexanizmlərinin formalaşdırılması, mübahisələrin operativ və effektiv həll edilməsi üçün Banka
daxil olan müraciətlərin qəbulu və onlara baxılma qaydasını, habelə bu prosesə nəzarəti müəyyən
etməkdir.
2. Əsas anlayışlar
Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:
İstehlakçı – Bankın maliyyə xidmətlərindən istifadə etmiş, istifadə edən və ya istifadə etmək
niyyətini bildirən fiziki və ya hüquqi şəxs.
Müraciət – istehlakçının şifahi və yaxud yazılı formada tərtib olunmuş şikayət, ərizə və ya təklifi.
Şifahi müraciət – Banka iş vaxtları birbaşa yaxınlaşmaqla və ya telefon vasitəsilə edilən müraciət.
Yazılı müraciət – Banka birbaşa təqdim edilmə, internet səhifəsində qeyd edilmə, poçt ünvanına,
faks ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilmə üsulları ilə edilən müraciət.
Şikayət – Banka pozulmuş hüququnun bərpası tələbi barədə istehlakçı tərəfindən edilmiş müraciət.
Ərizə - istehlakçılara məxsus hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan
müraciət forması.
Təklif – Bankın fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını, texniki, hüquq, yaradıcılıq və başqa sahələrlə
bağlı məsələlərin həllini nəzərdə tutan müraciət.
Məsul şəxs – istehlakçıların müraciətlərinə baxan struktur bölmənin fəaliyyətinə nəzarət edən
Müşahidə Şurası üzvləri sırasından təyin edilən şəxs.
MƏİD – Müştərilərlə Əlaqələri İdarəetmə departamenti

3. İstehlakçıların müraciətlərinin qəbul edilməsi
Bank, istehlakçılara yazılı və şifahi şəkildə maneəsiz olaraq müraicət etmək üçün zəruri şərait
yaradır.
Bank, istehlakçılara aşağıdakı müraciət vasitələrindən istifadə etmək imkanını yaradır:
Banka şəxsən yaxınlaşmaqla şifahi müraciət.
Banka şəxsən yaxınlaşmaqla yazılı müraciətin təqdim edilməsi.
Bankın poçt ünvanına məktubun göndərilməsi. Məktub həm Bankın Baş Ofisinə, həm də
filial/şöbəyə göndərilə bilər.
Elektron poçt ünvanına məktubun göndərilməsi. İstehlakçılar üçün müraciət vasitəsi kimi
Bankda info@bankrespublika.az elektron poçt ünvanı mövcuddur.
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3.2.5. “Müraciət və ərizələr üçün qutu” vasitəsilə müraciət. Bu qutular Bankın hər bir filial və
şöbəsində yerləşdirilir..
3.2.6. Banka zəng etmək ilə müraciət. İstehlakçılar Məlumat Mərkəzinə, habelə birbaşa MƏİD-in
Maliyyə Xidmətləri İstehlakçılarının Müraciətlərinə Baxılması Şöbəsinə zəng etməklə (mobil:
+99450 614 41 44; şəhər: +99412 598 08 00 (daxili: 1496, 1499)) müraciət edə bilərlər.
3.2.7. Bankın internet ünvanı vasitəsilə müraciət. Bankın internet səhifəsindəki ayrıca onlayn müraciət
bölməsi (http://www.bankrespublika.az/az/about-bank/onlaynmuraciet/) vasitəsilə istehlakçıların
müraciətlərinin xüsusi standart formalarda qəbulu həyata keçirilir.
3.2.8. Sosial şəbəkələr və forumlar vasitəsilə müraciət. MƏİD-in Maliyyə Xidmətləri İstehlakçılarının
Müraciətlərinə Baxılması Şöbəsinin əməkdaşları facebook.com və disput.az saytlarında müvafiq
səhifə və mövzular vasitəsilə Banka ünvanlanan müraciətləri izləyir. Bu vasitələr ilə müraciətlərə o
halda baxılır ki, onlar bu Qaydalar ilə müraciətlər üçün müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlsin.
3.2.9. Bu Qaydaların 3.2 bəndində göstərilən vasitələrlə yanaşı, istehlakçıların müraciətlərinin qəbulu
üçün digər vasitələr də müəyyən edilə bilər.
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4. Müraciətlərə baxılması proseduru
Bu Qaydalarda göstərilən üsulların hər hansı biri vasitəsilə qəbul edilən müraciətlər üzrə MƏİD-in
Maliyyə Xidmətləri İstehlakçılarının Müraciətlərinə Baxılması Şöbəsinin əməkdaşları aşağıdakı
şəkildə araşdırma aparırlar:
Qəbul edilən müraciətin məzmunu və aid olduğu struktur bölmə (departament, filial və ya şöbə)
aydınlaşdırılır. Müraciət şikayət xarakterlidirsə, barəsində şikayət edilən əməkdaş araşdırılır.
Müraciətlərin xarakterindən asılı olaraq, müraciətin aydınlaşdırılması xahiş oluna bilər, habelə
istehlakçılarla şifahi danışıqlar aparıla, görüşlər təşkil edilə, məsləhət və izahatlar verilə bilər.
Müraciətlərin araşdırılması məqsədilə Şöbənin əməkdaşı aidiyyəti struktur bölmələrlə operativ
məlumat mübadiləsi aparır, sorğular verir, aidiyyəti sənədləri tələb edir, onlardan yazılı və şifahi
arayışlar və məlumatlar alır.
Araşdırma zamanı əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb olunarsa, bununla bağlı istehlakçıya
məlumat verilməli, sənədlərin təqdim olunması üçün son tarixlər göstərilməlidir.
İstehlakçının müraciəti əlavə araşdırma tələb edirsə, istehlakçıya araşdırmanın gecikmə səbəbləri,
atılacaq növbəti addımlar və cavabın hazır olacağı son tarix aydın şəkildə izah olunur.
Araşdırmanın nəticəsi barədə istehlakçıya bu Qaydalarla müəyyən edilmiş müddətlərdə
əsaslandırılmış cavab verilir. Əlavə araşdırma və ya bank sirri hesab olunan şəxsi məlumatların
açıqlanmasına ehtiyac yarandıqda, istehlakçı ilə şəxsən əlaqə saxlanmalı, onun şəxsiyyəti
identifikasiya edilməli və bundan sonra ona cavab olaraq bu məlumat təqdim edilməlidir.
İstehlakçının müraciətinə baxılması nəticəsində aşağıdakı qərarlardan biri (və ya bir neçəsi) qəbul
edilir və istehlakçıya bu barədə məlumat verilir:
Müraciətin təmin edilməsi
Müraciətdən imtina;
Baş vermiş hadisə ilə bağlı istehlakçıya izahatın verilməsi;
Bankın səlahiyyətlərindən kənar məsələ kimi digər təşkilata yönəldilməsi.
Bu Qaydalara müvafiq olaraq müraciətdən aşağıdakı hallarda imtina edilir:
- Müraciət əsaslandırılmamış olduqda, problemin məzmunu aydın açıqlanmadıqda;
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- Müraciətdə həqiqətə uyğun olmayan və şər-böhtan xarakterli məlumatlar olduqda;
- Digər bu kimi hallarda.
4.4. Araşdırma nəticəsində şikayətin əsassız olduğu müəyyən edilərsə, istehlakçıya şikayət olunan
hadisənin aydın şəkildə izahatı verilir.
4.5. Araşdırma nəticəsində müraciətin Banka deyil, digər təşkilata aid olduğu müəyyən edilərsə, bu
istehlakçının müraciəti müşayiətedici məktubla birgə müvafiq təşkilata göndərilir və istehlakçıya bu
barədə məlumat verilir.
4.6. İstehlakçılar müraciətləri ilə bağlı Bankın cavabı ilə razılaşmadıqda və şikayətin yenidən
araşdırılması məqsədilə Banka təkrar müraciət etdikdə müraciətin yenidən baxılması və
araşdırılması Məsul şəxsin xüsusi nəzarəti altında həyata keçirilir və müraciət bu Qaydalarda
göstərilmiş müddətlərdə Məsul şəxs tərəfindən cavablandırılır.
4.7. Təkrar müraciət nəticəsində aparılan araşdırma zamanı Məsul şəxs tərəfindən aşağıdakı qərarlardan
biri qəbul edilir və bu barədə istehlakçıya məlumat verilir:
4.7.1. Nəticədə dəyişikliyin edilməməsi;
4.7.2. Nəticədə cüzi dəyişikliyin edilməsi;
4.7.3. Nəticədə əhəmiyyətli dəyişikliyin edilməsi.
4.8. İstehlakçılar öz müraciətləri ilə bağlı Bankın cavabı ilə razılaşmadıqda onlara Banka yenidən
müraciət etmək, həmçinin Mərkəzi Banka (əalqə məlumatları bildirilməli) və məhkəməyə müraciət
etmək hüquqları izah olunur.
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5. Müraciət formasına dair tələblər
Fiziki şəxslərin müraciətində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
Müraciət edənin adı, soyadı, atasının adı, ünvanı və əlaqə məlumatları;
Məsələnin məğzi və problemin məzmunu;
Pozuntunun nədən ibarət olması (müraciət pozuntu ilə bağlıdırsa);
Müraciətin tarixi;
Müraciət edənin imzası (müraciət kağız daşıyıcısında tərtib olunmuşdursa).
Hüquqi şəxsdən daxil olmuş müraciətdə, həmçinin, aşağıdakı məlumatlar da göstərilməlidir:
Hüquqi şəxsin rəsmi adı;
Əlaqə saxlanacaq məsul şəxsin adı, soyadı, atasının adı və əlaqə məlumatları.
Zəruri hallarda müraciət formasına lazımi sənədlərin surətləri əlavə oluna bilər.
Müraciətdə bu bəndlə müəyyən edilən məlumatlar göstərilmədikdə, araşdırma məqsədilə Maliyyə
Xidmətləri İstehlakçılarının Müraciətlərinə Baxılması Şöbəsinin əməkdaşı tərəfindən istehlakçıdan
sorğu edilə bilər.
6. Müraciətlərə baxılması müddətləri
İstehlakçıların müraciətləri ən geci 10 iş günü ərzində cavablandırılır.
İstehlakçıların müraciətləri əlavə araşdırma tələb edirsə, müraciətlərin cavablandırılması 20 iş
gününədək uzadıla bilər.
İstehlakçıların müraciətləri ilə bağlı Mərkəzi Bankın sorğuları 5 iş günü ərzində araşdırılmalı və
Mərkəzi Banka cavab göndərilməlidir. Mərkəzi Bank müraciətlərin daha qısa müddətdə
cavablandırılmasını tələb edə bilər.
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