
3.1 Kredit - 50 000.00   AZN KIN: ZZ3AFD86CC

2. Kredit məlumatlarının icmalı (manatla)
  

N Məbləğ Kreditlərin sayı
Kr.təşkilatlarının

sayı

1.
Aktiv kreditlərin cəmi qalıq məbləği

 

(Kredit + kredit xət(lər)inin istifadə olunmuş hissəsi)
1 894.07 2 2

1.1 Kreditlər üzrə qalıq məbləğ 0.00 0 0

1.2 Kredit xətləri üzrə qalıq məbləğ 1 894.07 2 2

1.3 Qarantiya üzrə qalıq məbləğ 0.00 0 0

2 Cəmi aylıq ödəniş məbləği 81.95 2 2

3
Tam ödənilmiş kreditlərin cəmi məbləği 

(Kredit + kredit xət(lər)inin istifadə olunmuş hissəsi)
2 800.00 3 2

4 Zamin olduğu öhdəliyin məbləği 0.00 0 0

3. Borcalanın aktiv öhdəlikləri
 

 

Məlumat təchizatçısı : XXX Hesab nömrəsi: *****

Qalıq məbləği 47 521.55 Faiz məbləği 170.99

Aylıq ödəniş məbləği 386 Verilmə tarixi 14.01.2014

Sonuncu ödəniş tarixi 05.03.2018 İlkin müqavilə ilə bitmə tarixi 31.12.2039

Məqsədi Fiziki şəxslərə ipoteka kreditləri Son müqavilə ilə bitmə tarixi 31.12.2039

Əsas borcun gecikdirildiyi gün

sayı
0 Faizlərin gecikdirildiyi gün sayı 0

1. Borcalanın şəxsi məlumatları 

Borcalanın İD-si:   AZE0000000

Ünvanı:   Bakı şəh.

Doğum yeri:   Bakı

Doğum tarixi:   21.12.1988

AZƏRBAYCAN KREDİT BÜROSUNDAN ÇIXARIŞ

Adı, soyadı, ata adı
Hesabat: ZPM238YD6U

Tərtib olunma tarixi: 05 Aprel 2018-ci il 

Borcalan haqqında tarixçənin açıldığı tarix: 28.03.2013

585585
Pis Kafi Orta Yaxşı Əla

Skor bu kredit hesabatının məlumatları əsasında 

Azərbaycan Kredit Bürosu tərəfindən verilmişdir. 

 

 

Qeydiyyata almış orqan: DƏYDR xidməti Tarixi:14.01.2014

Növü: Daşınmaz əmlak Dəyəri (manatla): 90 000

Predmeti və təsviri: Bakı şəhəri. / Nəsimi rayonunda iki otaqlı mənzil 

Təminatı

Öhdəlik üzrə son 24 aylıq tarixçə və ödəniş tərzi

2018 2017 2016

Aylar 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05

Tarixçə 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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N Bankın adı Tarix Məqsəd

1. XXX Bank 31/03/2018 Kredit müraciəti
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4.1 Kredit - 1 500.00   AZN KIN: ZZ42VZ3A0M

4. Borcalanın bağlanmış öhdəlikləri
 

 

 

Məlumat təchizatçısı : XXX Hesab nömrəsi: XXX

Aylıq ödəniş məbləği - Verilmə tarixi 06.08.2013

Sonuncu ödəniş tarixi 07.08.2014 İlkin müqavilə ilə bitmə tarixi 06.08.2014

Məqsədi Fiziki şəxslərə istehlak kreditləri Son müqavilə ilə bitmə tarixi 06.08.2014

Əsas borcun gecikdirildiyi

gün sayı
0 Faizlərin gecikdirildiyi gün sayı 0

5.1 Kredit xətti  - 1 500.00   AZN KIN: ZZ42VZ3A0M

5. Borcalanın zamin olduğu öhdəlikləri
 

 

Məlumat təchizatçısı : XXX Hesab nömrəsi: XXX

Aylıq ödəniş məbləği - Verilmə tarixi 06.08.2013

Sonuncu ödəniş tarixi 07.08.2014 İlkin müqavilə ilə bitmə tarixi 06.08.2014

Məqsədi Fiziki şəxslərə istehlak kreditləri Son müqavilə ilə bitmə tarixi 06.08.2014

Əsas borcun gecikdirildiyi

gün sayı
0 Faizlərin gecikdirildiyi gün sayı 0

 

Kredit hesabatının sonu

 

 
Tarixçə üzrə şərti işarələnmə:

Tarixçə

- məlumat yoxdur 0 0 gün gecikmə 30 1-30 gün gecikmə

90 31-90 gün gecikmə 180 91-180 gün gecikmə 360 181-360 gün gecikmə

361+ 360 gündən artıq gecikmə

 
Skor üzrə şərti işarələnmə:

Skor

<= 730 - > 800 Əla > 650 - <= 730 Yaxşı > 560 - <= 650 Orta

> 480 - <= 560 Kafi >=300 - <= 480 Pis

 
Aşağıdakı səbəblərdən skor hesablanmasından imtina olunur:

NA Şəxsin yalnız zaminlik öhdəliyi vardır. ( No applicant. )

AB Şəxs yüksək gecikmə statuslu kreditlərə malikdir. (Already bad.)

CC Şəxsin son 12 ay ərzində aktiv öhdəliyi mövcud olmamışdır. (Closed Contracts.)

TN Şəxs qiymətləndirmə üçün çox yenidir. (Too new contracts.)

NU Şəxsin son 9 ay ərzində yalnız yenilənməmiş kreditləri mövcuddur. (Not Updated.)

NC Şəxsin hər hansı kredit öhdəliyi mövcud deyil. (No Contract.)
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1
A.S.A – Borcalanın adı, soyadı, ata adı (hüquqi şəxslər üçün yalnız adı);

Hesabat-çıxarışa verilən eyniləşdirmə nömrəsi;

Tərtib olunma tarixi –kredit hesabatının çap olunduğu tarix;

Borcalan haqqında tarixçənin açıldığı tarix – borcalan haqqında məlumatın Büroya ilk daxil olma tarixi;

Borcalanın sistem tərəfindən hesablanmış skoring balı

Skor balına uyğun olaraq reytinq açıqlaması

Borcalanın şəxsi məlumatları – fiziki şəxs borcalanın eyniləşdirmə nömrəsi, ünvanı, doğum tarixi və yeri;

Borcalanın İD-si – borcalanın eyniləşdirmə nömrəsi (şəxsiyyət vəsiqəsi, VÖEN, xidməti vəsiqələr və s.);

Kredit məlumatlarının icmalı – borcalanın bütün kredit öhdəlikləri üzrə icmallaşdırılmış cədvəli;

Aktiv kreditlərin cəmi qalıq məbləği – borcalanın bütün növ kreditlər üzrə cari dövrə öhdəliklərinin qalığı;

Kreditlər üzrə qalıq məbləğ – borcalanın yalnız kreditlər üzrə qalıq məbləği;

Kredit xətləri üzrə qalıq məbləğ – borcalanın yalnız kredit xətləri üzrə qalıq məbləği;

Qarantiya üzrə qalıq məbləğ – borcalanın yalnız qarantiyalar üzrə qalıq məbləği;

Cəmi aylıq ödəniş məbləği – borcalanın bütün aktiv borcları üzrə aylıq ödəməli olduğu məbləğ;

Tam ödənilmiş kreditlərin cəmi məbləği – borcalanın cari dövrə tam ödəmiş olduğu öhdəliklərinin cəmi;

Zamin olduğu öhdəliyin məbləği – borcalanın zamin olduğu öhdəliklərin cəmi məbləği;

Borc məbləği - kreditlərin əsas borc üzrə qalıq məbləğinin cəmi;

Kreditlərin sayı – 10, 11, 12, 13,14 , 15 və 16-cı bəndlər üzrə hər bir məlumatın kreditlər üzrə sayı;

Kredit təşkilatlarının sayı – 10, 11, 12, 13,14 ,15 və 16-cı bəndlər üzrə təşkilatlar üzrə sayı;

Borcalan haqda sorğu tarixçəsi - sorğu etmiş təşkilat, sorğunun tarixi və məqsədi;

Borcalanın aktiv öhdəlikləri – borcalanın bütün növ aktiv öhdəlikləri;

Kredit, məbləği və valyutası – öhdəliyinin növü, ilkin məbləği və valyutası;

KIN - Kreditə sistemin vermiş olduğu kod;

Məlumat təchizatçısı – məlumatını göndərmiş təşkilat (bu məlumat borcalanın özünə açıqlanır);

Hesab nömrəsi – məlumatı göndərmiş təchizatçının kreditə verdiyi kod (bu kod borcalanın özünə açıqlanır);

Qalıq məbləği –Əsas borcun qalığ məbləği;

Faiz məbləği – faiz borcunun qalığ məbləği;

Aylıq ödəniş məbləği – borc üzrə aylıq ödənilməli olan məbləğ;

Sonuncu ödəniş tarixi – borc üzrə ödəniş aparılmış son tarix;

Məqsədi – borcun təyinatı olan iqtisadi sektor;

Verilmə tarixi –borc müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi tarix;

İlkin müqavilə ilə bitmə tarixi–borc öhdəliyinin müqavilə üzrə bitmə tarixi;

Son müqavilə ilə bitmə tarixi– uzadılmış müqavilənin bitmə tarixi;

Əsas borcun gecikdirildiyi günlərin sayı –təşkilat tərəfindən qeyd edilmiş və müqavilə üzrə əsas borc 

ödənişlərinin gecikdirildiyi günlərin sayı;

Faizlərin gecikdirildiyi günlərin sayı –təşkilat tərəfindən qeyd edilmiş və müqavilə üzrə borc

ödənişlərinin faizlərinin gecikdirildiyi günlərin sayı;

Təminatı – borc üzrə qoyulan girov  haqqında məlumat (təminatın dəyəri,növü, təminatı qeydiyyata almış 

orqan, qeydiyyat tarixi);

Borcalanın son 24 ay üzrə tarixçəsi və ödəniş tərzi məlumatları; 

Borcalanın bağlanmış öhdəlikləri – borcalanın tam ödədiyi borclar üzrə məlumatlar;

Borcalanın zamin olduğu öhdəlikləri-borcalanın zamin olduğu borclar haqqında məlumatlar;

Kredit hesabatının sonu – borcalanın kredit hesabatının bitməsini göstərən hissə.
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