Plastik kartdan istifadəә qaydaları
•

Bakcell vəә Unibank təәrəәfindəәn təәqdim ediləәn Kart, ticarəәt məәntəәqəәləәrindəә, bankomatlarda,
İnternet vasitəәsiləә vəә xaricdəә ödəәnişləәr etməәk üçün istifadəә ediləә biləәr.

•

Kartın istifadəә müddəәti 3 (üç) il təәşkil edir.

•

Kartı əәldəә etdikdəәn sonra aktivləәşdirməәk üçün onu həәr hansı bankomata daxil etməәk vəә PİN
kodu yığaraq aktivləәşdirməәk lazımdır. Kart aktivləәşdirilməәmişdəәn əәvvəәl onun hesabına
məәbləәğ yükləәniləәrsəә, bu məәbləәğləәrdəәn kartın aktivləәşdirilməәsindəәn sonra istifadəә etməәk
mümkündür.

•

Unibank KB ASC-nin (bundan sonra “Bank” adlandırılacaq) iş günləәrindəә/saatlarında karta
yükləәnmiş vəәsaitləәr həәmin gün əәrzindəә karta əәlavəә ediləәcəәkdir. Bank iş günü/saatları olmayan
vaxtlarda karta yükləәnmiş vəәsaitləәrin hesaba əәlavəә edilməәsi isəә növbəәti bank iş günü əәrzindəә
baş tutacaqdır.

•

Kartda yükləәnilmiş vəәsait kartı əәldəә edəәn şəәxsəә məәxsusdur .

•

İllik bank xidməәt haqqı Bank təәrəәfindəәn müəәyyəәn ediləәn Tarifləәr əәsasında təәrəәfinizdəәn
ödəәnilməәlidir. Tarifləәr vəә kartla aparılan əәməәliyyatlara görəә komisyon haqları “Bank”ın www.unibank.az rəәsmi internet saytında (bundan sonra “sayt” adlandırılacaq) yerləәşdirilir.
Məәbləәğ İllik bank xidməәt haqqı Bank təәrəәfindəәn həәr ilin əәvvəәlindəә kartın hesabından 60 gün
əәrzindəә, kartla aparılan əәməәliyyatlara görəә komisyon haqları isəә əәməәliyyat aparılan zaman
akseptsiz qaydada silinir. İllik bank xidməәt haqqının hesabdan tutulması üçün maksimum 60
gün müddəәt təәyin olunmuşdur. Sayta mütəәmadi olaraq daxil olub, tarifləәrləә vəә komisyon
haqları iləә tanış olmağınızı bu Qaydaları imzalamaqla, öz öhdəәnizəә götürürsünüz.

•

Kartın illik bank xidməәt haqqı 60 gün əәrzindəә ödəәnilməәdikdəә (kartda yetəәrli vəәsait olmadıqda)
vəә ya kartın istifadəә müddəәti bitdikdəә kart bloklaşdırılır vəә aşağıdakı lardan biri təәtbiq edilir:
- ƏӘgəәr kartın istifadəәçisi eyniləәşdirilməәmişdirsəә, kartın bloklandığı tarixdəәn etibarəәn 1 il
əәrzindəә kart istifadəәçisi kartı Bank, onun filialları vəә şöbəәləәrinəә (bundan sonra “Bank vəә onun
bölməәləәri”) fiziki olaraq təәqdim etməәkləә hesabdakı qalıq məәbləәğini geri ala biləәr.
- ƏӘgəәr kartın istifadəәçisi eyniləәşdirilmişdirsəә, kartın bloklandığı tarixdəәn sonra istəәniləәn vaxt
kart istifadəәçisi Bank vəә onun bölməәləәrinəә şəәxsiyyəәtini təәsdiq edəәn səәnəәdi təәqdim etməәkləә
hesabdakı qalıq məәbləәğini geri ala biləәr.

•

İstifadəәçisi eyniləәşdirilməәmiş (şəәxsiyyəәti təәsdiq edəәn səәnəәdi təәqdim etməәdəәn kartı alan şəәxs)
kart üzrəә maksimal birdəәfəәlik əәməәliyyat məәbləәği 50 (əәlli) manatdan vəә ya onun
ekvivalentindəә xarici valyutadan, kart üzrəә bir təәqvim ili əәrzindəә aparılan məәxaric
əәməәliyyatların həәcmi isəә 1000 (min) manatdan vəә ya onun ekvivalentindəә xarici valyutadan
çox ola bilməәz. Bir təәqvim ili əәrzindəә aparılan məәxaric əәməәliyyatların həәcmi 1000 (min)
manata vəә ya onun ekvivalentindəә xarici valyutaya çatdıqda kart növbəәti təәqvim ilinin
başlanğıcına qəәdəәr bloklaşdırılır.

•

İstəәyinizləә həәmin kart dəәyişdirilməәdəәn adınıza rəәsmiləәşdiriləә biləәr . Bunu etməәk üçün
Siz, Bank vəә onun bölməәləәrinəә yaxınlaşaraq şəәxsiyyəәtini təәsdiq edəәn səәnəәdi təәqdim
etməәlisiniz. İstifadəәçisi eyniləәşdirilmiş (şəәxsiyyəәtini təәsdiq edəәn səәnəәdi təәqdim etməәkləә, kartı
alan şəәxs) kart üzrəә bir təәqvim ili əәrzindəә aparılan məәxaric əәməәliyyatların həәcmi 10 000 (on
min) manatdan vəә ya onun ekvivalentindəә xarici valyutadan çox ola bilməәz. Bir təәqvim ili
əәrzindəә aparılan məәxaric əәməәliyyatların həәcmi 10 000 (on min) manata vəә ya onun
ekvivalentindəә xarici valyutaya çatdıqda kart növbəәti təәqvim ilinin başlanğıcına qəәdəәr
bloklaşdırılır.

•

Kartı aldıqdan dəәrhal sonra, onun arxa hissəәsindəә öz imzanızın nümunəәsini qoyun.Öz
Kartınızı vəә ya onun PİN-kodunu üçüncü şəәxsləәrəә verməәyin, onları üçüncü şəәxsləәrəә
açıqlamayın. Kart vəә PİN-kodla əәlaqəәdar təәhlükəәsizlik təәdbirləәrinəә əәməәl edin.

•

PİN-kod Sizin imzanızın analoqudur vəә PİN-koddan istifadəә etməәkləә kart üzrəә aparılmış
əәməәliyyatlar təәrəәfinizdəәn aparılmış əәməәliyyatlar kimi qəәbul olunur.

•

Kartdan istifadəә olunmaqla aparılmış bütün əәməәliyyatlara, imza etdiyiniz kart-çekləәrəә
görəә Siz vəә ya Kart istifadəәçisi məәsuliyyəәt daşıyırsınız.

•

Kart itirildiyi, oğlurlandığı vəә Sizin iradəәnizəә zidd olaraq digəәr vasitəәləәrləә Sizin vəә ya
istifadəәçinin sahibliyindəәn çıxdığı hallarda kartdan istifadəә etməәkləә aparılan əәməәliyyatlara
görəә Bank, Bakcell məәsuliyyəәt daşımır., Kart oğurlandığı vəә ya itirildiyi zaman kartdan pul
vəәsaitinin qeyri-qanuni silinməәsinəә görəә Bank, Bakcell heç bir məәsuliyyəәt daşımır.

•

Kartdan istifadəә etməәkləә əәməәliyyatların aparılmasında yaranmış həәr hansı problem Bankın
səәrəәncamında olmayan (digəәr şəәxsləәrin idarəә etdiyi) məәlumat-informasiya sistemləәrinin
fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdardırsa, Bank, Bakcell bu problemləәrəә görəә məәsuliyyəәt daşımır. Mübahisəә
yarandıqda kartdan istifadəә etməәkləә əәməәliyyatların aparılmasında yaranmış problemin
Bankın səәrəәncamında olmayan (digəәr şəәxsləәrin idarəә etdiyi) məәlumat-informasiya
sistemləәrinin fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdar olmadığı təәrəәfinizdəәn sübut edilməәyincəә, həәmin probleməә
görəә Bankın, Bakcell-in məәsuliyyəәti istisna olunur.

•

Kartın istifadəә müddəәti bitdikdəә, habeləә Siz vəә ya istifadəәçi təәrəәfindəәn qeyri-qanuni
məәqsəәdləәrləә kartdan istifadəә etməәsi vəә ya bu Qaydaların digəәr şəәrtləәrinəә əәməәl olunmadığı
aşkar olunduğu halda Bank təәrəәfindəәn kartdan istifadəә edilməәsi vəә kart üzrəә əәməәliyyatlar
dayandırılır vəә kart “imtinalar siyahısı”na yerləәşdirilir.

•

Kart vasitəәsiləә kartda olan pul vəәsaitinin məәbləәği həәddindəә əәməәliyyat aparmağınıza vəә texniki
overdrafta yol verməәməәyinizəә təәminat verirsiniz. Texniki overdraft Bankla razılaşdırılmadan
kartın balansında olan pul vəәsaitindəәn artıq əәməәliyyat aparılması nəәticəәsindəә Sizin Bank
qarşısında yaranmış borсunuzdur.

•

Kartla həәr hansı qeyri-qanuni məәqsəәd, o cümləәdəәn çirkli pulların yuyulması (qeyri-qanuni
yolla əәldəә edilmiş gəәlirin leqallaşdırılması) vəә terrorizmin maliyyəәləәşdirilməәsi üçün istifadəә
etməәyəәcəәyinizəә təәminat verirsiniz vəә buna görəә məәsuliyyəәt daşıyırsınız; Kartın itməәsi,
oğurlanması, üzəәrindəә təәhrifləәr edilməәsi vəә üçüncü şəәxsləәr təәrəәfindəәn qanunsuz istifadəә
edilməәsinin qarşısının alınması üçün bütün mümkün təәdbirləәri görməәlisiniz.

•

Kartdan istifadəә etməәkləә həәyata keçiriləәn əәməәliyyatlar üzrəә hesablaşmalar müvafiq yerli vəә ya
beynəәlxalq kart təәşkilatlarının qaydalarına vəә bu Qaydalara uyğun şəәkildəә aparılır.

•

Kart iləә apardığınız nağd vəә ya nağdsız əәməәliyyatın valyutası kart hesabının valyutasından
fəәrqləәndiyi halda məәbləәğin konvertasiyası:
- ƏӘməәliyyat Bankın xidməәt etdiyi qurğularda (bankomat, POS-Terminal, internet mağaza)
baş tutduğu təәqdirdəә Bankın müəәyyəәn etdiyi məәzəәnnəә əәsasında,
- ƏӘməәliyyat Bankın xidməәt etməәdiyi qurğularda baş tutduğu təәqdirdəә isəә həәm beynəәlxalq
kart təәşkilatlarının, həәm dəә “Bank”ın müəәyyəәn etdiyi məәzəәnnəәsi əәsasında aparılır.

•

Kart vasitəәsiləә kart hesabının valyutasından fəәrqli valyutalarda aparılan əәməәliyyat zamanı
məәbləәğin bloklaşdırıldığı vəә hesabdan silindiyi (ödəәniş təәləәbinin bank sisteminəә daxil olduğu)
tarixləәrdəә valyuta məәzəәnnəәsin(ləәr)indəәki mümkün dəәyişiklik(ləәr) nəәticəәsindəә hesabdan faktiki
silinəәn məәbləәğ bloklaşdırılmış məәbləәğləә eyni, yaxud ondan az vəә ya çox ola biləәr. Valyuta
məәzəәnnəәsinin dəәyişməәsi nəәticəәsindəә yarana biləәcəәk zəәrəәrəә görəә risk Sizin üzəәrinizəә düşür.

•

Yeni kart almaq niyyəәtiniz olsa, bunun üçün Siz yeni kartın verilməәsi iləә bağlı bütün xəәrcləәri
ödəәməәlisiniz.

•

Heç vaxt PİN-kodu kartın vəә ya zəәrfin üzəәrindəә yazmayın vəә PİN-kodu kartla bir yerdəә
saxlamayın.

•

Həәftəәdəә bir dəәfəәdəәn az olmayaraq, kartın hesabındakı pul vəәsaitinin həәrəәkəәtini yoxlayın. Öz
kartınızdan istifadəә etdikdəәn dəәrhal sonra, hesabınız üzrəә yerinəә yetirilmiş əәməәliyyatlara
xüsusi diqqəәt yetirin.

•

Kart hesabları üzrəә həәrəәkəәtəә daimi nəәzarəәt etməәyinizi tövsiyəә edirik.

•

Kartla təәqdim olunan Bakcell bonuslarından vəә Ulduzum sadiqlik proqramı çəәrçivəәsindəә təәklif
olunan üstünlükləәrdəәn yalnız Bakcell abunəәçiləәri yararlana biləәrləәr. ƏӘgəәr Siz, istifadəәçisi
eyniləәşdirilməәyəәn kartı əәldəә etmisinizsəә vəә sonradan buna bağlı olan mobil nömrəәnizi
dəәyişməәk istəәsəәniz, bunun üçün Bank vəә onun bölməәləәrindəә şəәxsiyyəәtinizi təәsdiq edəәn
səәnəәdi təәqdim etməәlisiniz vəә Siz artıq eyniləәşdirilmiş kartı əәldəә edəәcəәksiniz.

•

Bakcell şirkəәti bonuslardan yararlanma mexanizmini dayandırmaq vəә ya
bonusların hesablanma qaydalarını dəәyişməәk səәlahiyyəәtinəә malikdir.

•

Bank kart istifadəәçiləәrinəә təәqdim etdiyi bütün üstünlükləәrin şəәrtləәrini birtəәrəәfli qaydada
dəәyişməәk hüququna malikdir.

•

Siz, istifadəәçisi eyniləәşdirilməәyəәn karta maliksinizsəә, kartı fiziki olaraq Banka təәqdim etməәkləә,
Bankın digəәr kart məәhsullarının alınması zamanı güzəәştləәrdəәn yararlana biləәrsiniz.

•

Kartın istifadəәçisi eyniləәşdirildikdəә Siz, Bankın plastik kart xidməәtləәrindəәn tam həәcmdəә
istifadəә etməәk imkanını əәldəә edirsiniz.

•

Kartın istifadəәsi iləә bağlı dəәləәduzluq halları aşkar edildikdəә, Bakcell vəә Bank qüvvəәdəә
olan qanunvericilik vəә daxili prosedurlar çəәrçivəәsindəә müvafiq profilaktik təәdbirləәr görəә biləәr.

•

Alınmış kart geri qaytarıla bilməәz.
Bankomatın yaxınlığında təәhlükəәsizlik qaydaları:

•

Kartın bankomata daxil olan yerinəә diqqəәt yetirin. Orada heç bir əәlavəә qurğu vəә ya aləәt
olmamalıdır.

•

Daxil etdiyiniz PİN-kodu üçüncü şəәxsin görməәsinəә yol verməәyin.

•

Bankomatın yanında heç kiməә, həәtta həәmin şəәxs Bankın təәhlükəәsizlik xidməәtinin vəә ya
bankomatlara xidməәt əәməәkdaşı formasında, habeləә Bakcell-in əәməәkdaşı olsa beləә, etibar
etməәyin.

•

Təәnha vəә şübhəәli yerləәrdəә olan bankomatlardan istifadəә etməәyin.

•

PİN-kodun nömrəәsi 3 (üç) dəәfəә düzgün daxil edilməәdiyi təәqdirdəә, kartınız bloklaşdırılacaqdır.

•

Bankomatla əәməәliyyat zamanı operativ olun, pulları aldıqdan sonra kartı kardriderdəә
saxlamayın, çünki bu zaman o, təәhlükəәsizlik məәqsəәdiləә, bankomat təәrəәfindəәn
saxlanılacaqdır.
Kart iləә mağazada, restoranda vəә digəәr iaşəә obyektləәrindəә ödəәniş zamanı
təәhlükəәsizlikqaydaları:

•

Kart iləә ödəәniş zamanı kartı diqqəәtinizdəәn kəәnar buraxmayın. O –pullarınıza buraxılışdır.
Kartla əәməәliyyatın mütləәq yanınızda yerinəә yetirilməәsini israr edin.

•

Alınan malın ödəәnişinin POS-terminal vasitəәsiləә yerinəә yetirilməәsi zamanı, çekin surəәtini, əәn
azı məәbləәğin kart hesabından düzgün silindiyinəә əәmin olana qəәdəәr, özünüzdəә saxlayın.

•

Kartdan silinməә düzgün yerinəә yetirilməәdikdəә, alınan malın ödəәnilməәsi zamanı, dəәrhal ləәğv
edilməәnin POS-terminalda da yerinəә yetirilməәsini təәləәb edin.

•

Şübhəәli ticarəәt məәntəәqəәləәrindəә xidməәtləәrin vəә malların haqqını kart vasitəәsiləә ödəәməәyin.

•

Kartla əәməәliyyatın, POS-terminaldan başqa həәr hansı əәlavəә terminalda yerinəә yetirilməәsinəә
yol verməәyin.

•

İmprinterləә (POS-terminalsız) ödəәniş zamanı üçdəәn artıq slipi imzalamayın. Slipdəәki imza –
göstəәriləәn məәbləәğin kart hesabınızdan silinməәsinəә razılıq deməәkdir. İmzaladığınız üç slipdəәn
biri təәşkilatda qalır, digəәri bu təәşkilat təәrəәfindəәn Banka göndəәrilir vəә üçüncüsü, yerinəә
yetirilmiş əәməәliyyatın təәsdiqi kimi Sizdəә qalır.
İnternet vasitəәsiləә kartla ödəәniş zamanı təәhlükəәsizlik qaydaları:

•

Məәlumatınız olmayan saytlarda çalışın ki, özünüz vəә kartınız haqqında məәlumat
yerləәşdirməәyəәsiniz .
Xüsusi qeyd

•

Sizin VISA Chip kartlarınızdan CEMEA (Məәrkəәzi vəә Şəәrqi Avropa, Yaxın Şəәrq vəә Afrika)
regionunun hüdudlarından kəәnarda yerləәşəәn ölkəәləәrdəә vəә Sizin Visa Canada vəә Visa Europe,
habeləә MasterCard Chip kartlarınızdan (Maestro kartından 31.12.2010-ci ildəәn sonra)
Avropanın vəә Kanadanın hüdudlarından kəәnarda yerləәşəәn ölkəәləәrdəә, Latın Amerikasında
(bütün brendləәrdəәn olan kartlar üçün: Meksika – 2011-ci ilin avqustu POS-terminallar üçün
vəә 2014-cü ilin sentyabrı bankomatlar üçün), SAMEA-da (Cəәnubi Asiya (bankomatlar
sisteminəә ancaq Pakistan daxil edilmişdir), Orta Şəәrq, Afrika) vəә AP-dəә (Asiya vəә Sakit okean
regionu: bankomatlar üzrəә əәməәliyyatlar istisna edilməәkləә) istifadəә zamanı olduqca ehtiyatlı
olun, çünki EMV Öhdəәlikləәrin Ötürülməәsi Qaydaları ancaq yuxarıda xatırlanan regionlarda
qüvvəәdəәdir. ƏӘlavəә məәlumat üçün Siz göstəәriləәn regionlara daxil olan ölkəәləәrin siyahısını əәldəә
etməәlisiniz. EMV Öhdəәlikləәrin Ötürülməәsi Qaydaları –maqnit zolaqlı kartlar üçün, çipəә
qaytarılma əәməәliyyatı olmadan, nəәzəәrdəә tutulmuş terminallarda (POS-terminallarda vəә
bankomatlarda) möhtəәkirlik əәməәliyyatlarının yerinəә yetirildiyi hallarda, ekvayerin kartı
buraxan təәrəәf qarşısında maliyyəә öhdəәlikləәrini təәnzimləәyəәn məәsuliyyəәtdir. Bu məәsuliyyəәt
özünəә həәm dəә PİN-kod vasitəәsiləә ticarəәt sövdəәsinin təәsdiqini daxil edir.

•

Hesabda pulların avtorizasiya edilməәdəәn çıxarılmasına dair həәtta kiçik şübhəә yarandıqda,
Bankla əәlaqəә yaradın. Bank hesabınızda bu cür avtorizasiya edilməәmiş əәməәliyyata qarşı
iddia qaldırıla biləәr.
Bank,Bakcell Kart istidaçəәsinin karta səәhləәnkar münasibəәti, onun təәrəәfindəәn yuxarıda
göstəәriləәn qaydaların pozulması vəә üçüncü şəәxsləәrin qeyri-qanuni həәrəәkəәtləәri
nəәticəәsindəә yaranan itkiləәrəә görəәhəәr hansı məәsuliyyəәt daşımır.
Qaydalara görəә, Kart istifadəәçisi dedikdəә,kart sahibi vəә ya kartdan istifadəә etməәk hüququ
olan şəәxs başa düşülür.

	
  

