
Abunəçinin Ödədiyi Depozit – Rominq xəttinin açılması üçün depozit şəklində qoyulan məbləğ.

Aylıq Sabit haqq – Telefon, Faks, İzahlı Faktura, Güzəşt Paketi və digər xidmətlərə görə sabit aylıq 
abunə haqlarının cəmini göstərən məbləğ.

Tel. – Telefon nömrəsindən istifadəyə görə alınan sabit aylıq abunə haqqı.

İzahlı Faktura – İzahlı Fakturaya görə alınan sabit aylıq abunə haqqı. 

Güzəşt Paketi – Güzəştli paketlərə görə alınan sabit aylıq abunə haqqı.

Digər – Telefon, Faks, İzahlı Faktura, Güzəşt Paketi istisna olmaqla digər xidmətlərə görə alınan 
sabit aylıq abunə haqlarının cəmini göstərən məbləğ.

İstifadə haqqı – Qrupdaxili zənglərə, şəbəkədaxili zənglərə, beynəlxalq zənglərə, rominq 
istifadəsinə və digər istifadələrə görə istifadə haqqı.

Qrupdaxili zənglər – Qrup (BizKlub, şirkət və s.) daxilində edilən güzəştli zənglərə görə istifadə 
haqqı. 

Şəbəkədaxili zənglər – Qrupdaxili zənglər istisna olmaqla şəbəkədaxili zənglərə görə istifadə 
haqqı. 

Beynəlxalq zənglər – Beynəlxalq zənglərə görə istifadə haqqı.

Rominq istifadəsi – Rominqdə (Azərbaycandan xaricdə) istifadə haqqı.

Digər istifadələr – Bütün xidmətlərə (SMS, İnternet, 3-cü şəxs(lər) tərəfindən göstərilən xidmətlər 
və s.) və digər zənglərə (Qrupdaxili zənglər, şəbəkədaxili zənglər, beynəlxalq zənglər, rominq 
istifadəsi istisna olmaqla) görə istifadə haqları. 

Digər xidmətlər haqları – Sim-kart dəyişikliyi və yuxarıda sadalanmayan digər xidmətlər üçün 
ödəniş haqqı.

Faktura cəmi – Aylıq sabit haqq, istifadə haqqı, digər xidmət haqları, gecikmə faizinin cəmini 
göstərən məbləğ.

ƏDV – Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə tətbiq olunan müvafiq həcmdəki Əlavə Dəyər 
Vergisi.

Ümumi faktura məbləği - Faktura cəmi və ƏDV-nin cəmini göstərən məbləğ.

Düzəlişlər – Abunəçinin ödənişdə müxtəlif səbəblərdən edilmiş düzəlişi göstərən məbləğ.

Avans – Fakturanın kəsilmə tarixinədək mövcud avansın tam mabləği və yaxud ümumi faktura 
məbləğinə bərabər olan hissəsi. Bu məbləğ fakturalama zamanı ümumi faktura məbləğindən 
avtomatik çıxılır.

Hesab-Fakturanın
Açıqlaması



Ödəniləcək məbləğ – Abunəçinin son ödəmə tarixinə qədər ödəməli olduğu məbləğ.

Son ödəmə tarixi – Hesab-fakturada əks edilən ödəniləcək məbləğin son ödəmə tarixi.

Fakturanın dövrü – Fakturanın dövründə qeyd olunmuş tarixlər arasında “Azercell Telekom” 
MMC-nin fakturalama sistemi tərəfindən emal edilmiş zənglərin fakturalandığını göstərir.
Hesab-fakturada əks olunan, amma “Hesab-fakturanın açıqlamasında” əks olunmayan bölmələr 
haqqında məlumat almaq üçün Müştəri Xidmətlərinə müraciət edə bilərsiniz.
Ödəmələri həyata keçirdiyiniz zaman fakturanın və Telefon Nömrəsinin Sizə aid olduğuna diqqət 
edin. Ödəməni təsdiqləyən sənədi saxlamaq tövsiyə edilir.

Ödəmə üsulları: 
   Azercell Danışıq Kartı ilə;
   ATM (Avtomatik Xəzinə Maşını) üzərindən Kredit və ya Debit kartı ilə;
   Nağd: “Azercell Telekom” MMC-nin ödəmə məntəqələrində; 
   Köçürmə yolu ilə: “Azercell Telekom” MMC-nin aşağıdakı göstərilən cədvəldə hesablaşma    
hesablarına köçürülmə yolu ilə.
   Azercell-in rəsmi internet səhifəsindən və http://www.azericard.com saytından 
   Ödəniş Kioskları (Paypoint)
   Kabinetim mobil tətbiq üzərindən

Köçürülmə yolu ilə olunan ödənişlər üzrə ödəniş tapşırığı son ödəmə tarixindən ən azı 3 (üç) iş 
günü əvvəl banka təqdim olunmalıdır.

Bankın adı Müxbir hesabı SWIFT Kod Hesablaşma hesabıVÖEN

“ABB” ASC-nin 
“MX Departamenti”

“Kapital Bank” ASC-nin 
“Bakı şəhər” filialı

“Rabitəbank” ASC

“Unibank” KB ASC-nin 
“Biznes Mərkəzi” filialı

“ASB” ASC

“Xalq” Bank ASC-nin 
“Baş” filialı

“Paşa Bank” ASC

9900001881

9900003611

9900001061

1300017201

9900007981

2000296061

1700767721

IBAZAZ2X

AIIBAZ2X

RBTAAZ22

UBAZAZ22

CAPNAZ22

HAJCAZ22

PAHAAZ22

805250

200026

506399

512264

509664

501026

505141

AZ03NABZ01350100000000002944

AZ37NABZ01350100000000001944

AZ61NABZ01350100000000006944

AZ46NABZ01350100000000015944

AZ12NABZ01350100000000016944

AZ24NABZ01350100000000067944

AZ82NABZ01350100000000071944

AZ66IBAZ40050019449310375120

AZ39AIIB38080019443700397102

AZ23RBTA00380802009440000027

AZ75UBAZ01001438140050AZN002

AZ59CAPN00000000000311340001

AZ46HAJCHCRAZN10000044504001

AZ24PAHA40050AZNHC0190027975

Köçürmə tapşırıqlarında Vergi Hesab Fakturası (Seriya, Nömrə, Tarix) və ya ödəmə aparılan 
Tel. nömrələri göstərilməlidir!

Banklararası köçürülmələrin gecikdirilməsinə görə “Azercell Telekom” MMC məsuliyyət daşımır. 
“Azercell Telekom” MMC-nin VÖEN-i: 9900022721

Müştəri Xidmətləri (Bakı):
Z. Tağıyev küç., 26A (Fəvvarələr Meydanı)/ Q. Qarayev küç., 81 (8-ci km qəsəbəsi) / B. Bağırova küç., 2 
(Dövlət Statistika Komitəsi ilə üzbəüz)
Tel.: +994 12 4905252, *1111, e-poçt: musterixidmetleri@azercell.com / customercare@azercell.com


