Deponentin qiymətli kağızlarının saxlanması üzrə xidmətlərinin göstərilməsi barədə
Müqavilə № _____________

Bakı şəhəri

Bir

tərəfdən,

öz

“___” _____ 20__-_ il
Nizamnaməsi

əsasında

fəaliyyət

göstərən

Azərbaycan

Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (bundan sonra «MDM» adlandırılacaq), İdarə
Heyəti sədrinin birinci müavini Fəxriyar Həsən oğlu Cabbarovun şəxsində və digər
tərəfdən qiymətli kağız mülkiyyətçisi __________________________ şəxsində təmsil
olunan (bundan sonra «deponent» adlandırılacaq) (bundan sonra birlikdə «Tərəflər»
adlandırılacaq) aşağıdakılar haqqında Müqavilə bağladılar.
1. Müqavilənin məzmunu

1.1.

MDM deponentin tapşırığı əsasında Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan
qanunvericiliyinə və öz Nizamnaməsinə uyğun olaraq aşağıda qeyd olunan
xidmətləri göstərməyi, deponent isə göstərilən xidmətlərin müqabilində MDM-in
qüvvədə olan tarif cədvəlinə uyğun xidmət haqqının ödənilməsini öz üzərinə götürür:

1.1.1. Deponentin qiymətli kağızlarının saxlanması və onlara hüquqların, habelə öhdəliklərlə
yüklənməsi faktlarının uçotunun və qeydiyyatının (təsdiq etmə) aparılmasını təmin
edir;
1.2

Bu Müqaviləyə görə MDM tərəfindən deponentə dair üzərinə götürülən xidmət növləri
yalnız deponentin rəsmi müraciəti ilə həyata keçirilir.

1.3

Bu Müqavilənin bağlanması qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüququnun MDM-ə
keçməsinə əsas vermir.

1.4

MDM tərəfindən deponentə göstərilən xidmətlərə görə hesab təqdim edildiyi tarixdən
2 (iki) bank günü ərzində ödəniş həyata keçirilməlidir.
2. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

2.1.

MDM-in hüquqları:

2.1.1. Tarif cədvəlinə birtərəfli qaydada dəyişikliklər və əlavələr etmək;
2.1.2.

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda hesablar üzrə məlumatları açıqlamaq.
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2.2.

MDM-in vəzifələri:

2.2.1.

Deponentin yazılı müraciəti əsasında qüvvədə olan tarif cədvəlinə uyğun olaraq
aşağıdakı xidmətləri göstərmək:


qiymətli kağızların saxlanması üçün hesabların açılması;



deponentə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə depo hesabından çıxarışın
təqdim edilməsi;



deponentin

tapşırığı

əsasında

saxlamada

olan

qiymətli

kağızlarla

əməliyyatların həyata keçirməsi;


saxlanılan qiymətli kağızların təhlükəsizliyini və hesablar üzrə məlumatlarının
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məxfiliyini təmin edilməsi;



Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə
tutulmuş digər həyata keçirmək.

2.4.

Deponentin hüquqları:

2.4.1.

öz hesabına dair hər hansı bir məlumatı MDM-dən almaq;

2.4.2.

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
digər hüquqlar;

2.5.

Deponentin vəzifələri:

2.5.1.

Deponentə dair dəyişikliklər baş verdikdə aidiyyəti məlumatları(sənədləri) MDM-ə
təqdim etmək;

2.5.2.

bu Müqavilənin 1.4-cü maddəsində göstərilmiş müddətdə MDM-in qüvvədə olan
tarif cədvəlinə uyğun olaraq xidmət haqqını ödəmək.
3. Müqavilənin müddəti

3.1.

Bu Müqavilə imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və 1 (bir) il ərzində qüvvədə qalmış
hesab edilir. Bu Müqavilənin müddətinin bitməsinə 30 (otuz) təqvim günü qalmış
ona xitam vermək haqqında hər hansı bir Tərəfin yazılı müraciəti olmadıqda və
deponent tərəfindən xidmət haqqı tam şəkildə ödənildikdə, bu Müqavilə əlavə
olaraq daha 1 (bir) il müddətinə uzadılmış hesab edilir.

3.2.

Deponent bu Müqavilə üzrə xidmət haqqını Müqavilənin müddətinin bitməsinə 20
təqvim günü qalmış tam həcmdə ödəmədikdə, MDM xidmətlərin göstərilməsini
dayandırır və bu haqda deponentə yazılı şəkildə məlumat verir. Deponent
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xəbərdarlıqda göstərilən tarixdən 10 bank günü ərzində ödənişi həyata
keçirmədikdə bu Müqavilə birtərəfli qaydada MDM tərəfindən ləğv edilir.
4.Əlavə şərtlər

4.1.

Bu Müqavilə 2 (iki) nüsxədə Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur və hər iki nüsxə
eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla biri MDM-də, digəri deponentdə saxlanılır.

Tərəflərin hüquqi ünvanı və rekvizitləri:
Azərbaycan Respublikasının

Deponent:

Milli Depozit Mərkəzi:
VÖEN: 9900012631
Ünvanı: AZ1025,Bakı ş., Babək pr., 12A

Şəx.vəsiqəsi: AZE _____________
Ünvan : ______________________

(Babək plaza, C bloku, 9-cu mərtəbə)
Bank rekvizitləri:
H/H AZ37AVRA35090009440000002207
“Bank Avrasiya” ASC
VÖEN 1700792251
Kod: 505129
M/h: AZ48NABZ01350100000000072944
S.W.I.F.T.: АVRААZ22

_____________________
F. Cabbarov

______________________
____________________

İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
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