Asan İmza xidmətinə qoşulma/imtina forması
Tarix___________________
“Azercell Telekom” MMC-nin təqdim etdiyi rabitə xidmətləri çərçivəsində abunəçi haqqında məlumatlar:
Abunəçinin adı: __ ________________________________________
Ünvan: ____________________________________________________________________________
Əlaqə telefon №: ____________________________________________________________________
Xahiş edirik, müvafiq abunə müqaviləsinə əsasən istifadəmizdə olan aşağıdakı nömrələrə ASAN İmza
xidməti çərçivəsində istifadə imkanları yaradasınız:
Asan İmza xidməti çərçivəsində abunəçi öz dəyişdirilmiş simkartı və ona yüklənilmiş Asan İmza
proqramı və PİN işarələri vasitəsilə fiziki imzasını mobil imza ilə əvəz edilməsini təmin edəcəkdir. Asan
İmza xidməti vasitəsilə Fakturalı xətt abunəçiləri Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron
portalı üzərindən imzalanan bütün sənədləri, o cümlədən müxtəlif xidmət sahələrinə aid olan müqavilə,
forma, akt və digər sənədləri imzalaya bilərlər. Asandoc proqramı vasitəsilə abunəçilər elektron
sənədləri belə imzalayıb, təsdiqlənmiş şəkildə istədikləri elektron poçt ünvanına göndərə biləcəklər.
Aşağıdakı nömrə(lər) Asan İmza xidmətinə qoşulsun

:

5
_(əlavə nömrələr olduqda buradan yazın)__
Göstərilən nömrə(lər) Asan İmza xidməti ləğv edilsin

:

5
_(əlavə nömrələr olduqda buradan yazın)__
Asan Imza elektron imza sertifikatının növü:
Fiziki şəxslər üçün
Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün
Dövlət qulluqçuları üçün
Abunəçi, “Azercell Telekom” MMC-nin təqdim etdiyi Asan İzma xidməti və bu xidmət çərçivəsində
mövcud istifadə qaydaları və qiymətləri ilə tanış olmuşdur, xüsusən də aşağıda göstərilənlər barədə
məlumatlıdır:
•

Asan İmza xidməti və bu xidmət çərçivəsində istifadə ilə bağlı münasibətlər bu form, həmçinin
müvafiq Abunə Müqaviləsinin şərtləri ilə tənzimlənəcək.

•

“Azercell Telekom” MMC, Abunə Müqaviləsinin məzmunundakı şərtlərə uyğun olaraq Abunə
Müqaviləsini dəyişdirə bilər və belə hallarda yenilənmiş Abunə Müqaviləsi qüvvəyə mindikdən
sonra tətbiq ediləcək. Bu Asan İmza xidmətinə qoşulma forması abunəçi tərəfindən imzalandığı
və “Azercell Telekom” MMC-yə təqdim edildiyi gündən etibarən qüvvəyə minir və müvafiq
Abunə müqaviləsi qüvvədə olduğu müddət ərzində qüvvədə qalır. Asan İmza xidmətinə
qoşulma forumuna, həmçinin xidmətin şərtlərinə əlavə və dəyişiklər Abunə Müqaviləsində
nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilə bilər.

•

Asan İmza xidmətinə qoşulan nömrələr arasında məlumat mübadiləsi SMS və USSD xidməti
çərçivəsində təmin ediləcək. Asan İmza xidmətinə yalnız Fakturalı xətt sisteminə aid nömrələrin
abunəçiləri qoşula bilər. Abunəçi Asan İmza xidmətinə qoşulmaq üçün Müştəri Xidmətləri
ofislərinə və eləcə də ASAN xidmət mərkəzində fəaliyyət göstərən təmsilçilərə müraciət edərək,
tələb olunan ödənişi həyata keçirir. Bu ödəniş, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
nəzdində fəaliyyət göstərən Sertifikasiya Mərkəzi tərəfindən təsdiq edildiyi halda, 3 illik Asan
İmza hüququndan istifadə etmək üçün nömrənin avans hesabına keçirilir. Bundan əlavə
nömrədə xidmət aktiv edildikdən sonra Asan İmza xidmətinin istifadə edilməsi üçün aylıq xidmət

haqqı tutulur. Qoşulma haqqının ödənişini təsdiq edən qəbzin abunəçiyə verilməsi təmin edilsin.
Abunəçi həmin qəbzi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən
Sertifikasiya mərkəzinə təqdim edərək ilkin 3 (üç) ildən çox olmayan müddətə müvafiq Asan
elektron imzasını aktivləşdirir və həmin qurum tərəfindən müəyyən olunan digər sənədləri
imzalayır. Həmin 3 ildən çox olmayan müddət ərzində, nömrəyə xidmət göstərilməsi hər hansı
səbəbdən məhdudlaşdırılarsa və bundan sonra nömrəyə xidmətin göstərilməsi yenidən
başlandıqda Abunəçi əvvəl əldə etdiyi amma 3 ildən çox olmayan müddətədək istifadə etmək
hüququ bitməmiş Asan İmza xidmətinin yenidən aktivləşdirilməsi üçün ödəniş tutulmayacaqdır.
Asan İmza xidməti aktiv edildiyi nömrədən digər nömrəyə köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Asan
İmza xidmətinin göstərilməsinin dayandırılması üçün Abunəçi Müştəri Xidmətlərinə müraciət
etməlidir.
•

Abunəçi Asan İmza xidmətinə qoşulan zaman, istifadəsində olan nömrəyə Asan İmza xidmətinin
tətbiqi imkanı olan SIMkartını əldə etmək üçün adi qaydada SIMkart dəyişikliyi həyata keçirir.
Abunəçi xidmətə yalınız faktura borcu mövcud olmayan və rabitə xətti ikitərəfli acıq olan nömrə
ilə qoşula bilər. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Sertifikatlaşdırma Mərkəzi ilə
abunəçi arasında imzalanan müqavilələrdə qeyd olunan hallarda, bu xidmətin vaxtından əvvəl
dayandırılması istisna olunmur. Bu kimi hallara görə məsuliyyəti Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinin Sertifikatlaşdırma Mərkəzi daşıyır.

•

Asan İmza xidmətinə qoşulan nömrə\nömrələrə, müvafiq Abunə Müqaviləsinin şərtlərinə uyğun
olaraq xidmətin göstərilməsi dayandırıldıqda, həmin nömrə\nömrələrdə Asan İmza xidmətindən
istifadə avtomatik olaraq dayandırılacaq. Nömrəyə xidmət göstərilməsinin bərpa edilməsi
müvafiq Abunə Müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilə bilər.

•

Abunəçi, Asan İmza xidmətinin xüsusiyyətləri və tarifləri barədə məlumatlıdır. Abunəçi
nömrəsində olan digər hər hansı telekommunikasiya xidmətlərindən olduğu kimi, dəyişikliksiz
istifadə edəcəkdir. Abunəçi Roaminqdə olarkən Asan İmza xidmətindən yararlana biləcəkdir.
Asan İmza xidməti çərçivəsində Asan PİN kodlarının daxil olması üçün göndərilən istək üçün,
həmin nömrədə mövcud olan tarif paketində gedən SMS haqqına uyğun xidmət haqqı
tutulacaqdır.

•

Abunəçi qoşulduğu Asan İmza xidməti ilə əlaqədar bütün riskləri özü daşıyır. Asan İmza
xidmətindən hər hansı səbəbdən 3-cü şəxslərin (nömrənin və ya cihazın oğurlanması və
itirilməsi halları da daxil olmaqla) istifadəsinə görə abunəçi cavabdehlik daşıyır. Abunəçi əldə
etdiyi cihazlarda, həmçinin nömrələrdə Asan İmza xidmətindən istifadə ilə əlaqədar sazlanmanı
yalnız “Azercell Telekom” MMC-nin tövsiyə etdiyi qaydada həyata keçirilməsini təmin edir. Asan
İmza xidməti ilə əlaqədar nömrədə istifadə olunan cihazların (mobil telefon, planşet və s.)
sazlanması, müxtəlif proqram təminatlarının avtomatik yenilənmə, qarantiya (zəmanət) şərtləri
ilə bağlı, həmçinin xidmətin keyfiyyəti, mahiyyəti, əsası, əhəmiyyəti və digər hallar ilə bağlı, o
cümlədən istifadə, təhlükəsizlik qaydaları və s. barədə “Azercell Telekom” MMC cavabdehlik
daşımır. Asan İmza xidmətindən istifadə edən nömrə Fakturalı Xətt sistemindən Fakturasız xətt
sisteminə keçdikdə artıq bu xidmətdən yararlana bilməyəcəkdir, lakin xidmət aktiv edildiyi 3 il
ərzində yenidən Fakturalı xətt sisteminə geri dönərsə, xidmət əlavə ödəniş edilmədən bərpa
ediləcək, Abunəçi SIMkart dəyişikliyi və aylıq abunə haqqı üçün ödənişləri təmin etməlidir.

•

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə, Abunə Müqaviləsinə əsasən, Asan İmza xidməti
çərçivəsində istifadəyə götürülən nömrələrdə yaranan borcların, tətbiq ediləcək gecikmə
faizinin, həmçinin digər cərimələrin ödənilməsinə görə abunəçi cavabdehdir.
Abunəçi:__ ______________________

_______________

(və ya hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsinin vəzifəsi, adı, atasının adı və soyadı, imza

M.Y)

Qəbul edildi: __ _________________ _______________ ______________
İmza

M.Y

