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İnternetBank” xidməti (İB xidməti)
Müştərinin hesablarının uzaq məsafədən idarə edilməsi imkanını 
verən Bank xidmətidir.

İnternetBank xidməti 



İnternetBank xidmətinin rəsmiləşdirilməsi

Müqavilə

Yeni istifadəçinin yaradılması
üçün ərizə

Yeni qoşulma Əlavə ərizələr

Hesabın və ya işləmə hüquqlarının 
əlavə olunması və ya ləğv edilməsi;

İstifadəçinin elektron poçt ünvanının 
dəyişdirilməsi;

Açarın (Kobil OTP) dəyişdirilməsi;

İstifadəçinin dəyişdirilməsi;

İstifadəçi adının bağlanması;

İB xidmətinə daxil olma növünün 
dəyişdirilməsi



İnternetBank xidmətinə giriş növləri

Kobil OTP: (virtual və fiziki)Asan imza

https://cb.abb-bank.az/login



İnternetBank xidmətinə Kobil OTP 
(fiziki açar) vasitəsilə giriş 

Kobil OTP (fiziki açar) vasitəsilə:

Şifrəni unutdum xanasını klik edin və acılan pəncərədə 
İstifadəci adınızı qeyd edib Şifrəni yeniləyin. Bankda qeydiyyat-
da olan e-poçtunuza link göndərilir (İnternetBank qoşulan 
zaman ərizədə göstərilən e-poçt ünvanı). Link vasitəsilə şıfrəni 
yeniləyin. Şifrə   minimum 12 simvoldan   (rəqəmlər, böyük və 
kiçik hərflərdən və xüsusi simvollardan (*,&,#,+,- və sair))  ibarət 
olmalıdır

İnternetBank səhifəsinə qayıdıb İstifadəçi adınızı və yenilədiy-
iniz parolu qeyd edin və OTP xanasında OTP kodu (8 rəqəm) 
daxil edin. Kobil OTP həm fiziki açar vasitəsilə, həm də mobil 
telefona yüklənmiş virtual açar vasitəsi ilə əldə edilir 



İnternetBank xidmətinə Kobil OTP 
(virtual açar) vasitəsilə giriş 

Kobil OTP (virtual açar) vasitəsilə:

Kobil Secovid mobil telefonunuza yükləyin

Qeydiyyatdan keçin



Hesablar

Hesablar bölməsindən istənilən hesaba klik edərək 
hesab haqqında ümumi məlumatı, hesabdan 
çıxarışı (Excel /PDF), rekvizitləri, MT 940 formatlı 
çıxarış və MT 103 formatlı message əldə etmək 
mümkündür. 



Bank kartları

Kartlar bölməsindən Əmək haqqı və Biznes kartların sifarişi, uzadılması və itirilmiş kartın yenidən bərpası mümkündür.



Bank kartları

Əmək haqqı kart sifarişi sadəcə əməkdaşın 
FİN və mobil telefon nömrəsi qeyd 
olunmaqla iki üsul ilə icra olunur:

Tək-tək sifariş (əməkdaşları əlavə etməklə)
Toplu sifariş (excel formatında cədvəl yükləməklə)

Tək-tək sifariş Toplu şəkildə sifariş



Əmək haqqı kartlarının sifarişi

Daxil edilmiş FİN üzrə əməkdaşın sifariş verən şirkətin 
işçisi olması və şəxsiyyət vəsiqəsinin müddətinin 
bitmə tarixi yoxlanılır. Əlavə daxil olunan mobil nömrə 
fərdi olmalıdır və təkrarlanmamalıdır.

SMS məlumatlandırma 

Təcili kart sifarişi

Sifariş verilmiş və vaxtı bitmiş kartların hesabatının 
«Hesabat» menyusundan əldə edilməsi 

Kartları təhvil almaq üçün Banka yaxınlaşdıqda, 
əməkaşlar tərəfindən imzalanmış FATCA/CRS, ASAN 
Finans sənədlərinin əslini təqdim etmək mütləqdir

Şirkətə çatdırılma (işlənilir)

Şərtlər və imkanlar: 



Əmək haqqı kartlarının sifarişi



Əmək haqqı kartların uzadılması/Toplu sifariş

Proses FİN və hesab/kart nömrəsi əsasında icra edilir.
Toplu sifariş zamanı sistemə CSV və ya Excel fayl əlavə edilir.



Əmək haqqı kartların uzadılması/Toplu sifariş

Əlavə et xanasını klik edərək tək-tək məlumatlar əlavə edilir
Kart məhsulu mövcud olmadıqda ekranda məlumatlandırma 
əks olunur, siyahıdan kart məhsulu seçilir



Əmək haqqı kartları/İtirilmiş kartın yenilənməsi

FİN və hesab/kart nömrəsi əsasında icra etmək olar. Uyğun məlumatları əlavə edərək yadda saxlamaq 
və ya ləğv etmək mümkündür.



Biznes kartın sifarişi, uzadılması və itirilmiş kartın yenilənməsi

Biznes kart sifarişi Əmək haqqı kartlarının sifarişı kimi eyni qaydada aparılır.



Köçürmələr

Bankdaxili və ölkədaxili 
(o cümlədən vergi və 
ƏDV ) köçürmələr

SWIFT (beynəlxalq 
köçürmələr)

Fiziki şəxslərin xeyrinə olan 500 (beş yüz) AZN-dən 
yuxarı köçürmələr istisna olmaqla, digər köçürmələr 
bank təsdiqi olmadan avto-avtorizasiya olunur.
 İstisna olunan köçürmələr bank tərəfindən təsdiq edilir.

ƏDV köçürmələrində ƏDV hesabı və bank kodu
 (210027) avtomatik olaraq doldurulur. 

Büdcə ödənişlərində isə müştəri bank kodu 
(210005), səviyyə və təsnifat kodunu 
seçmək imkanına malikdir.

ƏDV ödənişinin icrası bankdaxili/ölkədaxili 
köçürmə menyusundan işarə qoyularaq
icra edilə bilər.

Müştəri köçürmə sənədlərini əlavə etmə 
funksiyasını əldə edir

Kütləvi köçürmələr
Bir excel fayl vasitəsilə (əlavə olunmuş şablona uyğun)  
bankdaxili, ölkədaxili və SWIFT köçürmələrin 
yüklənilməsi  

Kütləvi köçürmələr
İB-güzəştli məzənnə ilə mübadilə
Xüsusi məzənnə ilə mübadilə (avtoavtorizasiya)  

Əmək haqqı köcürmələri

Tək-tək icra olunması

Toplu şəkildə excel və ya CSV formatında yüklənilməsi 
(əlavə olunmuş şablona uyğun)

7/24 rejimdə avtoavtorizasiya olunması



Əmək haqqı köçürmələri 



Şablonların yaradılması və istifadə üsulları: 
Təkrar ödə/Redaktə et /Şablonu sil



Ani ödənişlər

İmkanlar

Ölkədaxili

247 rejimində ödənişlərin aparılması

5-10 saniyə ərzində qarşı 
tərəfəödəniş çatmış olur

Biznes subyektləri arasında 
40000 AZN-dək birdəfəlik 
əməliyyat

Əməliyyat sayına limit yoxdur



Valyuta mübadiləsi

Adi məzənnə - İB vasitəsilə valyuta mübadiləsi aparan müştərilər üçün bankın standart məzənnəsindən 
fərqli məzənnə.

«Xüsusi məzənnə» menyusu. Bu menyu yalnız bankın seçilmiş xüsusi güzəştə malik olan müştəriləri üçün 
nəzərdə tutulur. Bu menyu ilə icra edilmiş sorğular ilk öncə Mərkəzi xəzinədarlıq departamentinə təsdiq 
üçün yönləndirilir.

Gündəlik xarici valyuta məzənnələrinin nəzərdən keçirilməsi



Kütləvi köçürmələr

Xəta

Yoxlanılır

Tamamlanmış

İcrada
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Ödənişlər (HÖP) 



Kredit xətti müraciəti



Əmanət, Kredit və Sərəncamların izlənilməsi

Depozit hesablarının nəzərdən keçirilməsi: Kredit əqdlərinin nəzərdən keçirilməsi: 

Sərəncamların izlənilməsi: 



Əmanət, Kredit və Sərəncamların izlənilməsi



Əməliyyatları təsdiq etmə pəncərəsi

Avtorizator tərəfindən əməliyyatların təsdiq
edilməsi «Təsdiq gözləyir» menyusu vasitəsilə 
icra olunur:

Əməliyyatı daxil edən istifadəçi təsdiq barəsində 
məlumatı ekranda həmin köçürməyə klik 
edərək  görə bilər:



ABB Biznes mobil 

Mobil cihaz IOS və ya  
Android olmalıdır;
Hesablara baxış;
Köçürmələrin təstiq edilməsi 

İmkanlar:



ABB Biznes mobil 

Hər hansı bir sual yarandıqda xahiş edirik aşağıdakı əməkdaşlar ilə əlaqə saxlayasınız:

Aytac Kazımzadə - 050 2262843
Leyla Hacızadə - 051 2016850

Ramilə Abdulalimova - 055 9002652
Narmina Abdullayeva - 055 2047510 



Diqqətinizə görə təşəkkürlər!

2022


