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1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit 

risklərinin maksimum həddi
A1 XXX XXX

a) təminatlı kredit tələbi üzrə (%) A1a maks. 25% 13,06

b) təminatsız kredit tələbi üzrə (%) A1b maks. 10% 65,57

c) təminatlı və təminatsız məcmu kredit tələbi üzrə (%) A1c maks. 25% 65,57

d) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bank, habelə 

beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum investisiya 

reytinqinə malik qeyri-rezident bankın kredit tələbi üzrə (%)

A1d maks. 20% 0,00

e) sistem əhəmiyyətli bankın digər sistem əhəmiyyətli bank üzrə kredit 

riskinin miqdarı üzrə (%)
A1e maks. 15% 0,00

1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit risklərinin maksimum həddi A1_2 XXX XXX

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit tələbinin bankın I dərəcəli 

kapitalına nisbəti (%)
A1_2a maks. 7% 0,00

b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə məcmu kredit tələblərinin bankın I 

dərəcəli kapitalına nisbəti (%)
A1_2b maks. 30% 0,00

2. Bankın iri kreditlərinin bankın I dərəcəli kapitalına nisbəti (%) A2 maks. 8 dəfə 1,23

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından hərəkət edən şəxslərə 

verilmiş kreditin maksimum məbləğinin (cəmi) bankın məcmu kapitalına 

nisbəti (%)

A3 maks. 20% 0,00

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) (%) A3a  maks. 10% 0,00

b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) (%) A3b maks. 3% 0,00

4. Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) əldə olunması üçün 

qoyulmuş məhdudiyyətlər
A4 XXX XXX

a) bir digər hüquqi şəxsin kapitalında iştirakın bankın məcmu kapitalına 

nisbəti (%)
A4a maks. 10% 0,38

b) digər hüquqi şəxslərin kapitalında məcmu iştirakın bankın məcmu 

kapitalına  nisbəti (%)
A4b maks. 40% 0,40

5. Ani likvidlik əmsalı (%) A5 min. 30% 116,18

6. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (%) A6 min. 5% 24,70

7. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (%) A7 min. 10% 25,84

8. Leverec əmsalı A8 min. 5% 21,14

9. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi A9 maks. 20% -12,50

10. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyua mövqeyi A10 maks. 15% 0,40

11. Minimum məcmu kapital tələbi (min. AZN) A11 50 000 64945,37

(min manatla)

2

1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit 

tələblərinin maksimum məbləği
B1 XXX

a) təminatlı kredit tələbi B1a 8113,24

b) təminatsız kredit tələbi B1b 40721,38

c) təminatlı və təminatsız məcmu kredit tələbləri üzrə B1c 40721,38

d) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bank, habelə 

beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum investisiya 

reytinqinə malik qeyri-rezident bankın kredit tələbi

B1d 0,00

e) sistem əhəmiyyətli bankın digər sistem əhəmiyyətli bank üzrə kredit 

riskinin miqdarı
B1e 0,00
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1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit risklərinin maksimum 

məbləği
B1_2 XXX

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit tələbi B1_2a 0,00

b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə məcmu kredit tələbləri B1_2b 0,00

2. Bankın iri kreditlərinin cəmi B2 76468,46

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından hərəkət edən şəxslərə 

verilmiş kreditin maksimum məbləği (cəmi)
B3 0,00

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) B3a 0,00

b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) B3b 0,00

3.1. Məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla aidiyyəti şəxslərə verilmiş kreditlər B3_1 0,00

4.  Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) investisiyaların 

maksimum məbləği
B4 XXX

a) bir hüquqi şəxsin kapitala investisiya B4a 250,0

b) digər hüquqi şəxslərin kapitallarına məcmu investisiyalar B4b 257,20

5. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi, məbləği B5 -8120,70

6. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi, məbləği B6 259,61

7. Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş 

ipoteka kreditləri
B7 0,00

8. Banka aidiyyəti olan şəxslərə 01.06.2015-ci il tarixdən sonra yeni 

verilmiş / restrukturizasiya olunmuş bütün kredit tələblərinin qalıq 

məbləği (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)

B8 0,00


