“Kompensasiyanın ödənilməsi
proseduruna dair” Qaydalara

1 nömrəli əlavə
Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna

Kompensasiyanın ödənilməsi haqqında
ƏRİZƏ
1. Əmanətçi haqqında məlumat
Əmanətçi_________________________________________________________________
adı, soyadı, atasının adı

Əmanətçinin doğulduğu gün, ay, il “_____” ___________________________
_________ il
Əmanətçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd __________________________________________
nömrəsi (seriyası)_____________________ verilmişdir “______” _______________ ______ il
_________________________________ etibarlıdır “______” _______________ ______ il
Sənədi verən orqanın adı

Vətəndaşlığı____________________________ Əlaqə nömrəsi ___________________________
Əmanətçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd dəyişdirildikdə əvvəlki sənədin rekvizitləri

əmanətçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd________________________________________
şəxsiyyət vəsiqəsi, əmanət müqaviləsi və/və ya bank hesabında qeyd olunmuş rekvizitlər

nömrəsi (seriya)_________________ verilmişdir “______” _______________ ________ il

______________________________ etibarlıdır “______” _______________ ______ il
Sənədi verən orqanın adı

Kompensasiyanın alınması üçün əmanətçinin özü deyil, onun təmsilçisi, qanuni nümayəndəsi, qəyyumu və ya
himayəçisi, varisi müraciət etdikdə bu barədə hüququ təsdiq edən sənədin və müraciət edən şəxsin şəxsiyyətini
təsdiq edən sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti ərizəyə əlavə olunur.

-

2. Kompensasiyanın ödəniş üsulu
Xahiş edirəm kompensasiyanın ödənişini aşağıdakı şəkildə həyata keçirəsiniz:
Nağd ödəniş üsulu ilə
Bank hesabına köçürmə yolu ilə (bank rekvizitləri haqqında məlumat əlavə olunur)
• Uyğun variantı istənilən işarə ilə işarələyin*, x, v
Əlavə olunan sənədlər:
1.
2.

__________________________________________
__________________________________________
Xahiş edirəm, kompensasiyanı “Royal Bank” ASC-nin əmanətçilər qarşısında
öhdəliklərinin reyestrində göstərilən məbləğdə ödəyəsiniz.
Yuxarıda qeyd etdiyim məlumatların doğruluğunu öz imzamla təsdiq edirəm.
________________________________________
(əmanətçinin/ərizəçinin adı, soyadı və atasının adı)

______________
(İmza)

« ______» _______________________ ___________

Kompensasiya məbləğinin bank hesabına köçürülməsi üçün əmanətçi və ya
ərizəçi tərəfindən təqdim edilən
Bank rekvizitləri haqqında məlumat

Xahiş edirəm, kompensasiya məbləğini rekvizitləri aşağıda qeyd olunan bank hesabına
köçürəsiniz.

________________________________________________________________________
hesab açılmış kredit təşkilatının adı

Bankın kodu
Bankın VÖEN-i
Bankın müxbir hesabı

müxbir hesab açılan kredit təşkilatının adı

bank filialının hesablaşma hesabı (məlumat olduqda)

alıcının hesab nömrəsi

Alıcının soyadı, adı, atasının adı
________________________________________________________
Yuxarıda yazdığım bank rekvizitlərinin düzgünlüyünü imzamla təsdiq edirəm və
rekvizitlərin mənim tərəfimdən səhv yazılması nəticəsində baş verə biləcək bütün hüquqi
nəticələrə görə məsuliyyətin mənim üzərimə düşdüyünü qəbul edirəm.

________________________________________
(əmanətçinin/ərizəçinin adı, soyadı və atasının adı)

_________
(İmza)

« ______» _______________________ ___________

