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Xidmətdən istifadə zamanı tətbiq edilən limitlər : 

 Bir fiziki şəxs tərəfindən ödəniş terminalı vasitəsi ilə sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin 
Bank hesabına gündəlik maksimum 14.999 AZN vəsait mədaxil edilə bilər. Təyin 

edilmiş limit mədaxil edən şəxsin FİN kodu əsasında tənzimlənəcəkdir. (Qeyd* Bütün 
istiqamətlər üzrə mədaxil limiti)

 Sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin hesabına ödəniş terminalı ilə aylıq 30.000 AZN kimi 
vəsaitin mədaxil edilməsi xidmət haqqı tutulmadan həyata keçiriləcəkdir. (Qeyd* 

Bütün istiqamətlər üzrə mədaxil limiti)

 Sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin hesabına ödəniş terminalı aylıq 30.000 AZN-dən artıq 
mədaxillər üzrə, hər mədaxil əməliyyatı zamanı müştəridən 0,4% xidmət haqqı 

tutulacaqdır. Xidmət haqqı vəsaitin hesaba keçirilməsi zamanı avtomatik 
tutulacaqdır. (Qeyd* Bütün istiqamətlər üzrə mədaxil limiti).



Hüquqi şəxs/Sahibkar fiziki şəxslərin cari hesablarına mədaxil zamanı E-Manat terminalının Ana 
Səhifəsindən “Bank Xidmətləri” xanası seçilir.
Hüquqi şəxs/Sahibkar fiziki şəxslərin cari hesablarına mədaxil zamanı E-Manat terminalının Ana 
Səhifəsindən “Bank Xidmətləri” xanası seçilir.



Bank xidmətləri funksiyasında “Rabitəbank” seçimi edilir.Bank xidmətləri funksiyasında “Rabitəbank” seçimi edilir.



Açılan növbəti səhifədə “Hüquqi şəxs” xanası seçilir.



 Müştəri Opsiyası : Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslər tərəfindən təyin edilən, identifikasiyası əvvəlcədən Bankda təqdim edilən şəxslər üçün nəzərdə 
tutulur.

 Nümayəndə opsiyası : Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslər tərəfindən, identifikasiyası əvvəlcədən Bankda təqdim edilən imza səlahiyyətli şəxslər üçün 
nəzərdə tutulur.

 Digər opsiyası : : Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslər tərəfindən İBAN-lar üzrə istənilən şəxslər tərəfindən mədaxil üçün nəzərdə tutulur.



“Nümayəndə” opsiyası seçildikdə  teriminala yaxınlaşan şəxs Hüquqi şəxsin/Sahibkar fiziki şəxsin VÖEN-ni və
təqdim olunmuş müştəri kodunu daxil edir. Sonra “İrəli” düyməsinə klikləyir.



Açılan növbəti səhifədə vəsaitin mədaxil ediləcəyi cari hesablar əks olunur. Mədaxil ediləcək hesab 
seçildikdən sonra  “İrəli” düyməsinə kliklənərək növbəti mərhələyə keçid edilir.



Ekranda ödənişin icmalı ilə bağlı məlumatlar əsk olunur. Məlumatların düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra növbəti 
mərhələyə keçilir.



Əskinaslar terminalın müvafiq hissəsinə daxil edilir. Mədaxil ediləcək məbləğ ekranda görünənə qədər gözlənilir 
və daha sonra “Ödə” düyməsinə kliklənilir.



Ödəniş edildikdən sonra terminaldan qəbz götürülür

Nümayəndə


