“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqrami” çərçivəsində təhsil alan tələbələrə
təqdim edilmiş “DP Təqaüd Kart”larından istifadəyə dair
Təlimat

“DP Təqaüd Kart”ları xaricdə Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil alan tələbələrə
onların yalnız yaşayış xərclərinin qarşılanması məqsədilə təqdim edilir. Kartlara yüklənmiş
təqaüdün məbləğinin hesablanması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il
27 noyabr tarixli 261 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin

xarici

ölkələrdə

təhsili

üzrə

Dövlət Proqramı"na əsasən Azərbaycan

gənclərinin xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil haqlarının ödənilməsi
Qaydaları"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 13.03.2014-cü tarixili 78
nömrəli Qərarına uyğun olaraq ölkələr üzrə təhsil səviyyələrinə görə müəyyən edilir.
“DP Təqaüd Kart”ları harda və necə işləyir?
-

kartlar Dövlət Proqramının icrası üçün AR Dövlət Neft Fondunda nəzərdə tutulmuş
vəsait hesabına hazırlanaraq tələbələrə pulsuz paylanır;

-

bu kartlar yalnız tələbələrin təhsil almaq üçün göndərildiyi ölkələrdə işləyir
(Azərbaycan Respublikası ərazisində işləmir);

-

kartlar böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş (“adult”) məntəqələrdə (“e-commerce”
daxil olmaqla) işləmir;

Kartlara köçürülmüş aylıq təqaüdlərin istifadə limiti
Hər bir karta tələbənin ümumi təhsil müddətinin yarısı (50%) üzrə xərcləmə limiti
(tələbələrin hesablarına ödənilmiş ümumi təqaüd aylarının yarısından istifadə həddi)
müəyyən edilmişdir. Limit hər ümumi təhsil müddətinin yarısı tamamlananda növbəti aylar
üzrə təqaüddən istifadəyə imkan yaradır. Bu qayda tələbələrin xərclərini düzgün idarə
etmələri məqsədi ilə tətbiq edilmişdir. İstifadə edilməyən təqaüdün növbəti dövr üçün
alınması Təhsil Nazirliyə müraciət əsasında mümkündür.

Əməliyyatlar
Kartla aparılan “nağdsız” əməliyyatlara görə komissiya haqqı tutulmur. Bununla yanaşı
tələbəyə əlavə xidmət olaraq nağd vəsaitin çıxarılması imkanı da yaradılmışdır. Ödəniş
sistemlərinin mövcud olan təcrübəsinə əsasən nağd əməliyyatlara görə kartdan komissiya
haqqı tutulur. Buna görə də əlavə xərclərlə qarşılaşmamaq üçün tələbələrin nağd vəsaitləri
çəkməmələri, nağdsız əməliyyatlara daha çox üstünlük vermələri tövsiyə olunur.
Əməliyyat apararkan komissiya haqqı nəzərə alınmalıdır. Kartların hesabları AZN ilə
açılmışdır və digər valyutada çıxarılan nağd vəsaitlərə görə əlavə olaraq 0.5% konvertasiya
haqqı tutulur. Bankomatdan çıxarılan məbləği aşağıdakı düstur üzrə hesablamaq olar:
Alınan məbləğ = çıxarmaq istədiyiniz məbləğ (Mərkəzi Bankın məzənnəsi ilə) - 1.5 %
komissiya haqqı (min 2.80 AZN) -0.5 % konvertasiya haqqı
ATM vasitəsilə hər bir nağd vəsaitinin çıxarılması zamanı minimum 2.80 AZN
komisyon haqqının tutulmasını nəzərə alaraq, böyük məbləğlərin (azı 187 AZN ekvivalenti)
çıxarılması tövsiyyə olunur.
Bəzi hallarda Ödəniş sistemlərində olan məzənnələrin qəflətən kəskin dəyişməsi
aparılan əməliyyatın məbləğinə təsir edə bilər. Məsələn: Tələbə GBP valyutasında əməliyyat
apararkən mövcud olan məzənnəyə uyğun bank tərəfindən hesabda qoyulan blok, sonradan
ödəniş tələbinə əsasən silinmə zamanı ödəniş sisteminin dəyişmiş yeni məzənnəyə uyğun
baş verən silinmənin məbləğindən fərqlənə bilər.
Kartların təhlükəsizliyi
“DP Təqaüd Kart”ları elektron çiplə təchiz olunublar və təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən
kartdan istifadə yalnız çip üzərindən mümkündür. Bu texnologiya kartdakı vəsaitin və kartın
nüsxəsinin (dublikat) 3-cü şəxs tərəfindən istifadə edilməməsi üçün təminat verir.
Kartın təhlükəsizliyinin qorunması üçün kartın arxasındakı 3-rəqəmli kod gizli
saxlanılmalıdır. Eyni zamanda, ABB bütün kartları “3D Secure” sertifikatlarından keçmişdir.
Bununla

belə

tələbələrin

kartının

internet

şəbəkəsində

gözlənilməz

silinmələrdən

sığortalanması üçün onun “3D Secure” sisteminə qoşulması (ətraflı www.ibar.az və
www.azericard.com da) tövsiyə olunur.
Bəzi ölkələrdə (məsələn, ABŞ, Kanada, Yaponiya, Çin və s.) bankların çip sisteminə tam
keçmədiyinə görə “DP Təqaüd Kart”ları orada yalnız çipli kartları qəbul edən ATM və POSterminalda keçərlidir. Əgər tələbə təhsil aldığı ölkədəki ATM və POS-terminallar yalnız

maqnit zolağı əsasında fəaliyyət göstərirsə, o zaman tələbənin yazılı müraciəti əsasında
həmin kartlara maqnit zolağı ilə əməliyyatlara da icazə verilə bilər. Lakin, belə olan təqdirdə
risk faktorunu və itkiyə məruz qala biləcəyini tələbələrin nəzərə almağı xahiş olunur.
Diqqət ediləsi digər məqamlar:
-

Kart üzərində yazılan ayın son gününədək etibarlıdır;

-

İstifadə müddətinin bitməsi ilə әlaqәdar yeni kart almaq arzusunda olan tələbələr
istifadə müddətinin bitməsinə ən azı 3 həftə qalmış Təhsil Nazirliyinə müraciət
etməlidir;

-

Kart oğurlandıqda və ya itirildikdə dərhal Təhsil Nazirliyinə və Banka məlumat
verilməlidir;
Qeyd: Kartlar yalnız birinci dəfə tələbələrə ödənişsiz şəkildə təqdim edilir. İtirilmiş,
oğurlanmış və ya yararsız hala düşmüş kartların yenidən sifarişi zamanı həmin kartların
haqları müvafiq olaraq tələbələrin hesablarındakı məbləğdən tutulur.

-

Kartla qarşılaşılan hər cür problemləri həll etmək üçün tələbələr müvafiq olaraq
aşağıdakılarla əlaqə saxlaya bilərlər:

Tələbələr “DP Təqaüd Kart”ları ilə bağlı sual, şikayət və problemlərin həlli üçün ABBnin bu məsələlərə məsul əməkdaşı Cavid Rəhimovla əlaqə saxlaya bilərlər.
Email: javid.rahimov@ibar.az
Texniki məsələlərlə bağlı:
AzeriCard Müştəri Xidmәti:
(24 saat / gecә-gündüz) (+ 99412) 598 4376, (+ 99412) 598 4697
Ümumi məsələlərlə bağlı:
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mәlumat Mərkəzi: (+ 99412) 437 7900

Plastik kart və onun unikal PİN kodu tələbələrə və ya onların etibarnamə verdiyi
səlahiyyətli nümayəndələrinə şəxsən təqdim edildiyi üçün ondan digər şəxslərin istifadəsinə
görə nə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, nə də Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
məsuliyyət daşımır.

