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funksiyaları haqqında təlimat
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Qeydiyyat
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İnternet Bankçılıq sisteminə daxil olmaq üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirmək lazımdır

İnternet Bankçılıq

• Bank VTB-də (Azərbaycan) bütün hesab sahibləri İnternet Bankçılıq sisteminə qoşula bilərlər.

• İnternet Bankçılıq Sisteminə qoşulmaq üçün istifadəçi Bankın Baş Ofisi/Filialı ilə əlaqə saxlamalı və 

xidmətə qoşulmaq üçün Ərizə doldurmalı, Bankın əməkdaşı tərəfindən 2 nüsxədə sizə təqdim edilən 

“Elektron Bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”ni imzalamalıdır.

• İnternet Bankçılıq sisteminə daxil olmaq üçün keçid http://business.vtb.az/login

• Sistemə daxil olmaq üçün e-poçtla alacağınız logindən istifadə edin, 

həmçinin tərəfinizdən 

Ərizədə göstərdiyiniz mobil telefonu nömrəsinə göndərildiyi şifrədən ifadə edin. 

• Şifrə ən azı 8 rəqəm və ya latın əlifbasının hərfindən ibarət olmalıdır və loginlə 

eyni olmamalıdır

• Tələb olunan PİN kodu yığın;

• Sistemə daxil olduqdan sonra Siz Əsas səhifə - Mənim Bankım səhifəsinə düşəcəksiz. 

http://business.vtb.az/login


İnternet bankçılığın 
funksiyaları
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İnternet Bankçılığın funksiyaları

• Ana səhifə

• Hesablar və kartlar

• Ödənişlər

• Əmək haqqı layihəsi

• Valyuta mübadiləsi

• Kreditlər

• Qarantiyalar
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İnternet Bankçılıq menyusu 

aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

İnternet Bankçılıq



Mənim Bankım

17.01.2022 6

• Müştərinin dəyişdirilməsi

• Parametrlər

• Menyu

• Dilin dəyidirilməsi 

• Məhsul kateqoriyası

• Məhsullar
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Mənim Bankım
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“Mənim Bankım” bölməsində istifadəçi aşağıdakı məlumatlar ilə də 

tanış ola bilər:

• Cari ayın son 12 əməliyyatı

• Cari gün üçün ödənişlər statuslarda

o İşlənilir;

o İmza üçün;

o İcrada;

o İmtina olunmuş.

• Cari valyuta məzənnələri:

o Nağd;

o Nağdsız;

o Kartlar
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Hesablar və kartlar
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Hesablar və kartlar

• Cari ay üzrə mədaxil və məxaric

• Hesab üzrə qalıq

• Emal edilən vəsaitin məbləğini

• Bloklanmış vəsaitlərin məbləği. 

• Çıxarışa yoxlanılması və yüklənilməsi

• Dövri çıxarışın ayarlanması

• Rekvizitlərin nəzərdən keçirilməsi və 
e-mail ünvanına göndərilməsi

• Hesabın adının dəyişdirilməsi
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Bu bölmədə istifadəçi seçilmiş məhsul 

haqqında aşağıdakı məlumatları yoxlaya bilər:



Hesablar və kartlar
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• Açılan siyahıdan məhsulun 
seçilməsi

• Hesabda mövcud qalığ

• Hesab barədə məlumat 

• Çıxarış üçün filtrlər

• Hesabın rekvizitləri

• Dövri çıxarışın yaradılması

• Çıxarışın yüklənməsi



Hesablar və kartlar (çıxarış)
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Hesabdan çıxarışın yoxlanılması üçün aşağıdakı üsullar

mövcuddur:

• Müəyyən edilmiş vaxt intervalı ərzində ekran formasında 
baxış;

• Çıxarışın pdf və excel formatında yüklənməsi;

• Çıxarışın e-mail ünvanına göndərilməsi.

• Dövri çıxarış yaradıb, onu e-mail vasitəsilə almaq

o Gündəlik;

o Aylıq;

o Həftəlik.

• Çıxarış üçün mümkün olan dillər

o Azərbaycan;

o Rus;

o İngilis
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Ödənişlər
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Ödənişlər
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• Ödənişlərin yaradılması səhifəsinə keçid

o Ölkədaxili (manatla)

o Rubl ilə

o Beynəlxalq

o Büdcəyə

o Hesablarınız arasında

o Bankdaxili

• Ödənişin cari statusuna uyğun olaraq kateqoriyalar

• Nümunələr

• Mütəmadi ödənişlər 

• Kütləvi ödəniş üçün formanın yüklənilməsi

Ödənişlər bölməsində aşağıdakı funksiyalar 

mövcuddur:



Ödənişlər

1. Lazım olan köçürmənin istiqamətini seçin;

2. Seçilmiş köçürmə növü üçün tələb olunan sahələri doldurun;

3. "Növbəti" düyməsini basın;

4. Əməliyyatı təsdiqləmək üçün telefonunuza göndərilən SMS kodu

daxil edin və əməliyyatı təsdiq ləyin;

5. Əməliyyatın nəticəsini çıxan ödənişlər siyahısında yoxlamaq olar.
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Əməliyyatı icra etmək üçün aşağıdakı addımlar yerinə 

yetirmək tələb olunur:

*İstifadəçi ödənişdən nümunə və ya mütəmadi ödəniş qismində 

yadda saxlaya bilər. 

* Cari statusdan asılı olaraq ödənişlər müvafiq kateqoriyada öz 

əksini tapacaq. 

* Kütləvi ödənişlər yaratmaq üçün istifadəçi formanı yükləməli, 

tələb olunan xanalari doldurmalı və sənədi sistemə yükləməlidir. 
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Ödənişlər
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• Ödənişlərin növləri

• Kütləvi ödənişlər üçün fayl 
yükləmək

• Ödəniş tapşırığının çap 
etmək

• Ödənişlərin kateqoriyaları

• Ödənişin təfərrüatları



Əmək haqqı layihəsi
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Əmək haqqı layihəsi 
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• Müştərinin əməkdaşlarının cari siyahısı;

• Əməkdaşların hesab nömrələri və kartların
statusu.

• Funksiyanal daxilində icra oluna biləcək 
əməliyyatlar: 

o Əmək haqqının ödənilməsi;

o Kartların yenidən buraxılması;

o Əməkdaşın siyahıdan çıxarılması.

• Eyni əməliyyatları Əmək haqqı layihəsi 
çərçivəsində cədvəllər bölümündə mövcuddurlar.

İnternet Bankçılıq

Əmək haqqı layihəsi bölməsində aşağıdakı 

funksiyalar mövcuddur:



Əməkhaqqı layihəsi (Əmək haqqının ödənilməsi)
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Əməliyyatı icra etmək üçün aşağıdakı 

addımlar yerinə yetirmək tələb olunur:

İnternet Bankçılıq

• Ekran formasından əməkdaşı seçin, ödəniş üçün tələb olunan məbləği daxil

edin və ya əməkdaşların reyestrini yükləyin, doldurun və sistemə yükləyin;

• Ödənişin təyinatını seçin;

• Əsas məbləğin və komisiyyanın silinməsi üçün hesabları seçin;

• "Növbəti" düyməsini basın;

• Əməliyyatı təsdiqləmək üçün telefonunuza göndərilən SMS kodu daxil edin

və əməliyyatı təsdiq edin;

• Əməliyyatın nəticəsini çıxan ödənişlər siyahısında yoxlamaq olar.



Valyuta mübadiləsi
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Valyuta mübadiləsi
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• Valyuta mübadiləsi bölməsinə keçin;

• Valyuta mübadiləsinin aparılacağı 

hesabları seçin;

• Əməliyyat üçün komissiyanın silinmə 

hesabını seçin;

• "Növbəti" düyməsini basın;

• Əməliyyat təsdiq edin;

• Əməliyyatın nəticəsini çıxan ödənişlər 

siyahısında yoxlamaq olar.

Əməliyyatı icra etmək üçün aşağıdakı 

addımlar yerinə yetirmək tələb olunur:



Kreditlər
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Kreditlər
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Əmək haqqı layihəsi bölməsində aşağıdakı 

funksiyalar mövcuddur:

İnternet Bankçılıq

• Kredit/tranş haqqında məlumat 

• Müqavilənin nömrəsi

o Açılma tarixi

o Bitmə tarixi

o Kreditin/tranşın müddəti

o Kreditin/tranşın məbləği

o Faiz dərəcəsi

o Kreditin/tranşın ödənilməsi üçün hesab nömrəsi

o Ödəniş hesabında silinə biləcək məbləğ

• Cari borc barədə məlumat

• Ödəniş qrafiki və tarixçəsi



Kreditlər 
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• Kredit üzrə məlumatlar

• Açılan siyahıdan 
məhsulun seçilməsi

• Kreditin detalları

• Ödəniş qrafiki və tarixçəsi

• Məhsulun adının
dəyişdirilməsi

• Vaxtından əvvəl ödəmə

İnternet Bankçılıq



Kreditlər (ödəniş)
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• Ödənişlər bölməsində hesablarınız arasında

köçürməni seçin;

• Silinmə hesabını və pul vəsaitlərinin daxil olma

hesabını seçin;

• Tələb olunan məbləği təyin edin;

• "Növbəti" düyməsini basın;

• Əməliyyatı təsdiq edin;

• Əməliyyatın nəticəsini çıxan ödənişlər siyahısında

yoxlamaq olar.

Əməliyyatı icra etmək üçün aşağıdakı 

addımlar yerinə yetirmək tələb olunur:



Кreditlər (Vaxtından əvvəl ödəniş)
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• «Əməliyyatlar» düyməsindən vaxtından əvvəl ödəniş 

opsiyasını seçin

• Ödəniş növünü seçin

• Qismən ödəniş seçildikdə məbləği daxil edin. Əgər tam 

ödənişdirsə, sistem avtomatik olaraq bütün məbləği 

ekranda göstərəcək

• «Növbəti düyməsini basın»

• Əməliyyatı təsdiqləmək üçün telefonunuza göndərilən 

SMS kodu daxil edin və əməliyyatı təsdiqləyin

Əməliyyatı icra etmək üçün aşağıdakı 

addımlar yerinə yetirmək tələb olunur:



Sazlamalar
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Sazlamalar
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• Login

• Şifrə

• Fotoşəkil

İnternet Bankçılıq

Bu bölmədə istifadəçi aşağıdakı 

parametrləri dəyişə bilər:



Sazlamalar
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Sazlamalarda istifadəçi ana səhifədəki 

məhsulların görünməsini ayarlaya bilər:



TƏŞƏKKÜR EDİRİK!


