
IBank
Müştərilər üçün bu təlimatda, İnternet Banking sisteminin tam istifadə 
edilməsi qaydaları təqdim olunub .

www.premiumbank.az
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Yenilənmiş İB ilə artıq korporativ müştərilər daha funksional bir sistemlə işlərini görə biləcək. Daha tez və daha 
sürətli olması, bank əməliyyatlarınızı məsafədən idarə edərək dəyərli vaxtınıza qənaət edəcəksiniz. Yeni 
funksiyalar, imkanların genişliyi müştərilər üçün bütün rahatlıqlar düşünülüb.

İnternet Bank – xidməti sizə hansı üstünlükləri verir:

Günün istənilən vaxtı ödəniş və köçürmələrin yaradılması və təstiq edilməsi;
Şirkət və ya şirkətinizə aid bütün hesab məlumatlarının banka müraciət etmədən yoxlanılması və 
nəzarətdə saxlanılması;

Yeni vidcetlar əsasında bütün məlumatlar barmaqlarınızın altında;

Bank qarşısında olan maliyyə öhdəlikləriniz barəsində detallı məlumatlanma və onları nəzarət 
altda saxlama;

Dövri ödənişlər,Büdcə ödənişləri kimi yeni ödəniş tiplərinin yaradılması;
Birdəfəlik şifrə,OTP,Mobil imza,Asan imza xidmətləri vasitəsilə ödənişlərin təstiq edilməsi imkanı;

İnternet Bank xidmətinə qoşulma

Siz müştəri olduğuvuz filiala müraciət edərək, ərizə formasını doldurub təqdim etməlisiniz. Ərizə formasında həm 
ödənişləri daxil edən , həmdə onları təstiq edən barəsində zəruri məlumatlar qeyd edilməlidir. Ərizədə 
əməliyyatları təstiq edən şəxslərin hüquqları şirkətin imza hüquqları sənədinə uyğun olaraq keçirilməlidir. 

Creator (C) - İstifadəçi elektron sənədləri tərtib etmək hüququna malikdir. 
Verifikator səlahiyyəti (E) - İstifadəçiyə hesabdan çıxarışlara baxmaq, ödəniş tapşırıqlarını və 
valyuta mübadilələrini yığmaq, ödəniş tapşırıqlarını və valyuta mübadilələrini təstiq etmək imkanı 
verir. Elektron sənədləri verifikasiya etmək hüququna malikdir. 

Tam səlahiyyət (A) - İstifadəçiyə hesabdan çıxarışlara baxmaq, ödəniş tapşırıqlarını və valyuta 
mübadilələrini yığmaq, ödəniş tapşırıqlarını və valyuta mübadilələrini təstiq etmək imkanı verir. 
Elektron sənədləri avtorizasiya etmək hüququna malikdir.

Nəzarət səlahiyyəti (V) - İstifadəçi elektron sənədlərə nəzarəti həyata keçirmək hüququna malikdir. 

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Sistemə Giriş
Sistema daxil olmaq üçün  Sizə "Premium Bank " ASC İnternet Bankinq xidmətinə Ərizə formasında qeyd olunan 
istifadəçi adı veriləcək və mobil telefon nömrənizə ilkin giriş üçün şifrə daxil olacaq.
Siz ünvanına daxil olursunuz , internet bank xidməti daxilində Sistema giriş  https://online.premiumbank.az 
metodunu seçirsiniz.

Ümumiyyət giriş etmək üçün 4 üsul mövcuddur :

SMS kodu ilə;      OTP kodu ilə;      Mobil imza;      Asan İmza.

Birinci dəfə Sistema daxil olanda şifrənin bərpa olunmasını seçib, orada Sizə verilən istifadəçi adını və qeydiyyat 
zamanı təqdim olunan mobil nömrəni daxil edirsiniz.   

SMS vasitəsilə daxil olan şifrəni yazdıqdan sonra, mütləq sürətdə 
yeni şifrə yaradılmalıdır.Yeni şifrənizi daxil etmək üçünŞifrə siyasəti 
ilə tanış olun və ona uyğun olaraq şifrəni yaradın.

Şifrəni dəyişdikdən sonra,təhlükəsizlik qaydaları üzrə yenidən 
sistemə daxil olmaq tələb olunur.
İstifadəçi adı və şifrəni daxil etdikdən sonra ,mobil telefon 
nömrəsinə  gələn birdəfəlik və 2 dəqiqə ərzində keçərli olan kod 
təstiqlənir.

(+99412) 931, info@premiumbank.az

Mobil qurğu istifadəçiləri üçün isə Premium Mobile Bank tətbiqinin App Store / Play Marketdən yüklənilməsi 
kifayət edir

https://play.google.com/store/apps/details?id=az.premiumbank.mobile

https://itunes.apple.com/us/app/premium-bank/id1448029593?mt=8

Android:

İOS
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Sms və ya OTP kodu ilə sistema daxil olma :                                                    

Asan imza ilə daxil olma: 
İlkin giriş menyusundan müştərilər üçün ASAN İmza ilə giriş bölməsi seçilir və yaranmış boş sətirlərdə ASAN İmza 
mobil telefon nömrəsi (+994 ** *** ** ** formatında)  və istifadəçinin ASAN Xidmətdən əldə etdiyi 6 rəqəmli İD daxil 
edilir.

Zəruri hissələr doldurulub daxil olunma komandası göndərildikdən sonra, mobil telefon  və kompyuterin ekranında 
eyni 4 rəqəmli şifrə peydə olur. Sonradan mobil telefonda ASAN PİN1 nömrəsini daxil edərək paroqramın özünə 
girişi həyata keçirmək mümkün olur. Şifrə təsdiq edildikdə məlumatların yüklənməsi prosesi baş verir və müştəri 
İnternet Banka daxil olur.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Yuxarı paneldə görünənlər :

Uğurlu daxil olmdan sonra istifadəçi əsas səhifəyə düşür. 

Əsas səhifə:

Əsas səhifə;
Sənədlər;
Rəng sxeminin dəyişdirilməsi;
Xidmət şəbəkəsi;
Banka məktub;
Dil dəyişmə;
Şirkət və ya müştərinin adı;
Şəkilin dəyişdirilməsi;
Çıxış;

*********

*********

Premium Bank ASC

Premium Bank ASC

Premium Bank ASC

Premium Bank

Ana səhifədə görünənlər :

Mənim maliyyə göstəricilərim;
Şəxsi hesablar;
Plastik kartlar;
Depozitlər;
Kreditlər;
Dövri ödənişlər;
Qabaqcadan öədnişlər;
Sərəncamlar;

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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(+99412) 931, info@premiumbank.az

***************

***************
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Əgər  hesabda sərəncam varsa, əsas səhifədə sərəncamlar haqqında məlumat aşağıdakı şəkildə təqdim olunur.

Məlumatlandırma lövhəsində təqdim olunan məlumatlar :

İmza üçün – Burada imza olunmalı sənədlərin sayı görsədilib;
Bank tərəfindən imtina edilmişdir - Burada Bank tərəfinfən imtina olunmuş sənədlərin sayı görsədilib.Bu 
sənədlər haqqında tam məlumat almaq üçün “Sənədlər” bölməsinə daxil olmaq lazımdır.

Bank tərəfindən icra edilməkdə olan sənədlər – Əsas səhifədə yalnız  icra edilməkdə olan sənədlərin  
sayı təqdim olunur. Əgər həmin məlumata daxil olsaq, sənədlər səhifəsinə keçirik və icra edilməkdə 
olan sənədlərin tam siyahısı görə bilərik;

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Hesablar bölməsində bütün hesablar haqqında məlumat təqdim olunub. Lazım gəldikdə, Cari hasabları və yaxud 
Kart hesablarını ayrıca baxmaq mümkündür.

Hesabların çox olduğu halda, Axtarış düyməsindən istifadə edib Sizə lazım olan hesabın parametirlərini qeyd edib, 
axtardığınız  hesabı tapa bilərsiniz.

Hesab bölməsindən Siz əsas səhifədən yeni hesabın açılmasına görə əzrizəni doldura bilərsiniz. 

Hesablar :

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Müəyyən hesabı seçdikdən sonra, biz  Hesab haqqında məlumat səhifəsinə keçirik

**** **** **** **** **** 

**** **** ****
**** ****

Hesab bölməsində  təqdim olunan məlumat və imkanlar:

**** **** **** **** **** 

Hesabın açılma tarixi;

Valyutası;

**** **** **** **** **** 

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Hesabdan çıxarışın yüklənməsi. İki formatda yükləmək mümkündür .XLS və .PDF

Hesab üzrə hərəkətin nəzərdən keçirilməsi. 
Hesab üzrə hərəkətin siyahısının tərtib olunması, komissiya ilə və ya komisiyassiz 
seçimi mümkündür;

Diaqramın alt hissəsində təqdim olunmuş, Hesab üzrə hərəkətin siyahısında hər hansı 
bir məbləğ sizə naməlum qalarsa, həmin məbləği seçsəniz, sizə həmin məbləğ üzrə 
keçirilən əməliyyatın ödəniş tapşırığı təqdim olunacaq.

Hesab üzrə hərəkət üçün ayrıca diaqram təqdim olunub. Diaqram üzrə daxil olmalar və 
köçürmələri ayrı –ayrılıqda nəzərdən keçirmək imkanı var.

(+99412) 931, info@premiumbank.az

*******************

*******************
****************************

*******************

*******************
****************************

*******************

*******************
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Hesab üzrə Rekvizitlərin çap olunması və ya yüklənməsi.

**** **** **** **** **** 

**** **** ****

**** **** **** **** **** 

Təqvim. Hesab üzrə hərəkətin yoxlanılması və ya hesabdan çıxarışın yüklənməsi üçün, 
lazımi aralığı təqvimdə seçə bilərsiniz.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Sənədlər bölməsində  təqdim olunan məlumat və imkanlar :

Ödəniş tapşırıqları;

Ərizələr;

Sənədlərin seçilib ləğv edilib yaddaşdan silinməsi;
Sənədlərin İnternet Bankinga fayl çəklində əlavə olunması (mühasibalıq üçün);
Sənədlərin statusu.

Lazım olan tarix dövrünü seçmək üçün təqvim;

Dövri ödənişlər;

Konvertasiyalar;

Şablonlar;

İmtina edilmiş sənədlər;

Bütün sənədlər;

Sənədlərin seçilib excel faylla eksport olunması;

İmzalanmış sənədlər;
İcra edilmiş sənədlər;

Axtarış sətiri (Genişlənmiş axtarış);

İmzalanmalı sənədlər;

**** **** **** **** **** ****  

**** **** **** **** **** ****  

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Sənədlər bölməsində  təqdim olunan məlumat və imkanlar :

Əgər lazım olan sənədlər daha dəqiq parametrlər üzrə axtarılmalıdılarsa, Axtarış sətirindən Genişlənmiş axtarışı 
seçirik və lazım olan parametrləri qeyd edirik.

Ən çox istifadə olunan şabloblardan daha rahat istifadə etmək üçün,   həmin şablonlarən seçilmişlərə əlavə etmək 
imkanı var. Seçilmiş şablonlar  yaddaşa salınandan sonra Ana səhifədə sağ tərəfdə yerləşir.

Eləcədə həmin şabloları seçilmişlər siyahısından pozmaq mümkündür.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Yaratmaq bölməsində  təqdim olunan məlumat və imkanlar :

Milli valyutada ödəniş;
Xarici valyutada ödəniş;

Əmək haqqı köçürməsi;

Hesablar arasında köçürmə;
Hesab açmaq üçün  ərizə;
Hesabın bağlanması üçün ərizə;

Büdcə ödənişi; 

Konvertasiya;

Kredit üçün müraciət;
Əmək haqqı kartların açılması üçün ərizə.

Akkreditiv üçün ərizə;
Kart üçün müraciət ərizəsi;

Depozit üçün ərizə;
Nağd pul çıxarılması üçün ərizə;

Beynəlxalq bank  zəmanəti ərizəsi;
Milli bank  zəmanəti ərizəsi;

**** **** **** **** **** 
**** **** **** **** **** 

**** **** **** **** **** 
**** **** **** **** **** 

**** **** ****
**** **** ****

**** ****
**** ****

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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“Əllə daxil edin” seçdikdən  sonra ,ödəniş hesabı seçilir və standrat milli valyutada ödəniş tapşırığının 
doldurulması üçün məlumaltar qeyd edilməlidir.

Milli valyutada köçürmə həyata keçirmək üçün, “Yaratmaq” menyusundan və ya əsas ekranda sağ tərəfdə təqdim 
olunmuş, “Milli vayutada köçürmə” düyməsinə basmaq lazımdır.

Hüquqi şəxsdən,fiziki şəxsə köçürmə zamanı VÖEN hissəsində 10 sıfır qeyd etmək lazımdır.

Benifisiar –Bank hissəsində bankın adının, BİKini  və yaxud swiftının birinci 3 rəqəm və ya hərifini qeyd edəndən 
sonra,sizə avtomatik olaraq siyahı təqdim olunacaq.

Yeni köçürmə tərtib etmək istədikdə isə “Əllə daxil edin” düyməsini seçin.
Mövcud şablon ödənişini seçib, köçürmə əməliyyatına davam etmək istədikdə, “Şablon” düyməsini seçin.

Hüquqi şəxsdən,fiziki şəxsə köçürmə zamanı VÖEN hissəsində 10 sıfır qeyd etmək lazımdır.

1234 **** **** **** **** 

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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ƏDV xanasını işarələdikdə, yeni sətirlər açılacaq,ƏDV məbləğ və ƏDV üçün təyinat. 

Sənədi yaddaşa saldıqdan sonra, avtomatik olaraq iki ödəniş tapşırığı formalaşır, ƏDV və əsas məbləğ üçün olan 
sənədlər. 

**** **** **** **** **** 

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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* Qeyd :

ƏDV ilə olan ödəniş tapşırığının dövrü ödənişini yaratmaq mümkün deyil.
ƏDV ilə olan ödəniş tapşırığının şablonunu yaratmaq mümkün deyil.

Dövri ödənişlər:

Dövri ödəniş üçün interval aralığı minimum 2 ay,maksimum 12 ay icaze vrilir.

ƏDV ödənişlər üçün dövrü ödəniş yiğmaq mümkün deyil;
Dövri ödənişlər yalnız milli vayutada olan ödənişlərə aiddir;

Dövrü ödəniş üçün maksimum 5 gün intervalı verilir. Qeyd olunan 5 gün ərzində 
hesabda pul olmasza və yaxud hesabda sərəncam olarsa, bu ödəniş cari ay üçün icra 
edilmiyəcək, sənəd yığılan zaman dövri ödəniş üçün başlanğıc tarix cari gün seçilərsə, 
həmin ödəniş növbəti aydan qüvvəyə minəcək.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Ölkə daxili xarici valyutada köçürmələr və Beynəlxalq köçürmələr:

**** **** **** **** **** 

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Ölkə daxili xarici valyutada köçürmələr və Beynəlxalq köçürmələr həyata keçirmək üçün, “Yaratmaq” 
menyusundan, “Beynəlxalq köçürmələr” düyməsinə basmaq lazımdır.
Mövcud şablon ödənişini seçib, köçürmə əməliyyatına davam etmək istədikdə, “Şablon” siyahısından istədiyiniz 
ödənişi seçin.

Siyahıdan tələb olunan swiftı seçəndən sonra, avtomatik olaraq Bankın adı və ünvanı doldurulacaq.

Benifisiar –Bank hissəsində bankın swiftının birinci 4 rəqəmi və ya hərifi qeyd olunandan ,sizə avtomatik olaraq 
siyahı təqdim olunacaq.

Yeni köçürmə tərtib etmək istədikdə isə ödəniş hesabı seçilir və xarici valyutada ödəniş tapşırığının doldurulması 
üçün tələb olunan məlumaltar qeyd edilməlidir.

**** **** **** **** **** 

TEST TEST TEST

TEST TEST TEST

TEST TEST TEST 08112018

**** **** **** **** **** 

TEST TEST TEST

TEST TEST TEST

TEST TEST TEST 08112018

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Bütün ödəniş tapşırıqlarında, cari ödənişlə bağlı olan sənədləri word, exel, pdf, txt formatda yükləməy imkanı var.

Bütün ödəniş tapşırıqlarında şablon eyni qayda ilə yaradılır. Yaddaşa sal düyməsi basılandan sonra, Şablonun adı 
sıtiri açılır. Şablona ad verib yaddaşa salandan sonra,cari sənəd şabloblar siyahısına əlavə olunur. Şabloblardan 
daxil olub cari sənədi seçilmişlərə elavə edə bilərsiniz.

“Əsasında yaradmaq” düyməsi vasitəsilə sənədlərin dublikatını yaradmaq mümkündür, şablon yaradmadan. 
Həmin funksiyadan 2 yerdə istifadə etmək olar. İstədiyiniz sənədin içinə daxil olub ,sənədin özündən “Əsasında 
yaradmaq” düyməsi vasitəsilə və yaxud sənədlərin siyahısından.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Hesablar arasında köçürmə :

Hesablar arasında köçürməni “Yaratmaq” menyusundan seçirik.

**** ****
**** ****

Hesablar arasında köçürməni bölümündə Siz yalnız eyni valyutalı öz hesablrıvız arasında köçürməni edə bilərsiniz. 
Təqdim olunmuş siyahıdan hesablar seçilir, məbləğ və təyinat qeyd ediləndən sonra təstiqlənir. Sənəd 
imzalanandan sonra hesablar arasında köçürmələr avtomatik keçir.

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Əmək haqqının köçürülməsi:

Əmək haqqının köçürülməsini “Yaratmaq” menyusundan seçirik.

Əmək haqqı köçürüləcək hesab seçiləndən sonra standart excel formatda siyahı elave olunur.

**** ****
**** ****

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Konvertasiya :

Konvertasiyanı “Yaratmaq” menyusundan seçirik

Konvertasiyada iştrak edən hesablardan biri mütləq milli valyuta olmalıdır.
Konvertasiya məbləğinin ekvivalenti yanındakı xanada təqdim olunur.
Konvertasiya pəncərəsində sağ tərəfdə Valyuta konvertoru təqdim olunub.

**** ****
**** ****

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Büdcə ödənişi :

Əsas səhifədə sağ tərəfdə olan paneldən və sənədlər boşməsindən.
Büdcə ödənişini 2 yerdən yığmaq mümkündür.

**** ****
**** ****

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Sənədlərin statusu :

Sənədin statusu “daxil olunub” olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları etmək olar:

Sənədlərin statuslarının dəyişməsindən asılı olaraq, onlarla işləmək imkanı dəyişir.

Sənədə baxmaq;

Sənədi silmək.
Sənəddə düzəliş etmək;
Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;

Sənəddə düzəliş yalnız o sənədi yaradan istifadəçi tərəfindən oluna bilər. 
Sənəd silindikdə, tam bazadan silinir.

Введен

Sənədin statusu “təstiqlənib” ( yəni verifikasiya olunmuş sənəd,mühasib tərəfindən imzalanmış sənəd 
nəzərdə tutulur) olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları etmək olar:

Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;
Sənədə baxmaq;

Sənədi silmək.
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Sənədin statusu “avtorizasiya olunmuş” ( yəni sənəd direktor tərəfindən imzalanmış sənəd nəzərdə 
tutulur) olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları etmək olar:

Sənədə baxmaq;

Avtorizasiya olunmuş sənədi silmək üçün onu işarəliyib yuxarı panelde silmək 
düyməsini seçmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdırki avtorizasiya olunmuş sənəd 
Bank tərəfindən qəbul edilməyibsə onu silmmək mümkün olunacaq.
avtorizasiya olunmuş sənədi siləndən sonra, cari sənəd yaddaşdan silinmir.onun 
yalnız statusu dəyişir, “İmtina olunmuş” statusu alır. 

Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;

Sənədin statusu , “İmtina olunmuş”  olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları etmək olar:

Sənədə baxmaq;
Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;

Sənəd nə zaman “İmtina olunmuş” alır  :

Sənəd Bank işçisi tərəfindən imtina edildikdəş Bu zaman səbəb təqdim olunucaq, əgər işçi 
messaj qoysa.

İstifadəçi avtorizasiya olunmuş sənədi sildikdə. Bu zaman imtinanın səbəb göstərilmir;

(+99412) 931, info@premiumbank.az
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Sənədin statusu , “Bank tərəfindən qəbul olunmuş”  olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları 
etmək olar:

Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;
Sənədə baxmaq;

Sənədin statusu , “İcra olunmuş”  olduqada, sənədlə aşağıda göstərilən əməliyyatları etmək olar:

Cari sənədin əsasında yeni sənəd yaratmaq;
Sənədə baxmaq;
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Banka müraciət

Əsas səhifədə,  yuxarı paneldə “Banka məktub” düyməsini seçməklə, Banka müraciət pəncərəsinə keçirik.

Banka müraciət yazılan zaman bütün sətirlərin doldurulması zəruridir.
Forma doldurulan zaman, qeyd etdiyiniz elektron ünvana cavab gələcək.

**** ****
**** ****
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