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Xidmətlər üzrə tariflər

Kartın müddəti  3 il

Kartın valyutası AZN / USD / EUR

Kart üzrə xidmət haqqı
1-ci kart: 0 AZN 

2-ci və digər kartlar: 15 AZN

Card to Card xidməti banka məxsus olan Mobil Bank, ATM və Bankın 
internet səhifəsi vasitəsilə*

0%

Konvertasiya (nağdsız mübadilə) haqqı - Bankın ödəniş kartları 
vasitəsi ilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən edilən 
məzənnə əsasında

0%

Kartın balansının MilliÖn / E-manat vasitəsilə artırılması** 0%

Əlavə kart dəyəri*** 15 AZN

Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə 15 AZN

Kartların təcili buraxılışı üçün əlavə ödəniş (1 iş günü ərzində) 10 AZN

Əlavə kartın ödənişsiz alınması üçün minimal mədaxil məbləği 200 AZN/USD/EUR 

Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərə görə yararsız hala 
düşdükdə****

0 AZN

Kart hesabına ilkin minimal balans tələbi 0 AZN

Sığorta depozit məbləğinin aşağı həddi 0 AZN

SMS-Xəbərdarlıq xidməti 0 AZN

PIN Change xidməti 0 AZN

Erase PIN xidməti (PİN kodun olmadığı / itirildiyi halda) 2 AZN

Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi) və 
bloklanmış kartın açılması

0 AZN

Səhv daxil edilmiş PIN kodun blokdan çıxarılması 0 AZN

Mobil Bank xidməti 0 AZN

Nağdsız "Unique" tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə daxili) 1.5% (min. 1 AZN/USD/EUR)

Nağdsız "Unique" tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə xarici) 1.5% (min. 6 AZN/USD/EUR)

Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı
 Məbləğin 0.1% (min. 10 AZN - 

maks. 50 AZN)

Kart itirildikdə beynəlxalq "stop-list" siyahısına əlavə etmək 20 AZN 

Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Bakı şəhəri 
üzrə)*****

10 AZN 

Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi 
(respublikanın digər regionlarına)*****

20 AZN 

Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi 
(respublikadan xaricə)*****

60 AZN 

Card to Card xidməti (digər üsullarla) 0.15% (min. 0.60 AZN/USD/EUR)

* Ay ərzində maks. 20 000 AZN
**     Ay ərzində maks. 10 000 AZN və ya onun xarici  valyuta ekvivalenti
*** Eyni hesaba bağlı ikinci kart sifariş edildikdə. Bu şərt yalnız kartistifadəçisi fərqli 

şəxs olduqda həyata keçirilir
**** Müştəridən yararsız kartı təhvil almaq şərtilə yeni kart verilir. Yeni kartın istifadə 

müddəti ilə köhnə kartın istifadə müddəti eyni olur 
***** Kart və PIN zərflər ayrı-ayrılıqda göndərilir  

ATB CARD Debet kartları üzrə 
tariflər cədvəli 

Qeydlər:  

Müştəri əvvəlki kartları “ATB CARD”-a dəyişdirdikdə, də yişdirilən kartlar 3 il 
müddətinə ödənişsiz təqdim olunur. Kart xarici val yutada sifariş edildikdə, dəyəri 
bankın təyin etdiyi məzənnələr ə əsasən konvertasiya edilərək xarici valyutada 
ödənilir

Banka aid olmayan ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil üzrə aylıq limit: 10 000 AZN 
və ya onun xarici valyuta ekvivalenti

ATM-lərdən aylıq nağdlaşdırma: maks. 10 000 AZN və ya onun xarici valyuta 
ekvivalenti

Onlayn əməliyyatlar üzrə aylıq limit: 100 000 AZN və ya onun xarici valyuta 
ekvivalenti



Nağd vəsaitin alınmasına görə 
komisyon haqqı

ATB CARD 
Debet 
AZN

ATB CARD 
Debet 

USD / EUR
"Azər-Türk Bank" ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara 
görə

0%
1%  

(min. 0.50 USD/EUR)

"Azər-Türk Bank" ASC-nin POS-terminallarında aparılan 
əməliyyatlara görə

0%
1 %  

(min. 1 USD/EUR)

Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-
terminallarında aparılan əməliyyatlara görə

Ay ərzində 1,000 AZN-
dək 0% 

1,000 AZN-dən yuxarı 
hissəsinə 1,5%

1%  
(min. 2 USD/EUR)

Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan 
əməliyyatlara görə

1.5% (min. 3.50 AZN)
1.5%  

(min. 3.50 USD/EUR)

Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan 
"Cash advance" əməliyyatlarına görə

1.5% (min. 6 AZN)
1.5%  

(min. 6 USD/EUR)

Qeydlər:  
1. Müştəri istəyinə əsasən, xidmət və məhsullara dair komisyon haqqı tariflərə uyğun

olaraq bankın qəbul etdiyi istənilən valyutada ödənilə bilər. Bu növ hallar üçün 
Bankın ödəniş kartları vasitəsilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən edilən 
məzənnə əsas götürülür. 

2. Kart üzrə aparılmış əməliyyatlara dair maliyyə silinməsinin Bankın ödəniş kartları
vasitəsilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən edilən məzənnə əsasında
hesablaşmalar aparılır.

Cashback və Debit qalığına gəlir

Debit qalığına gəlir*  İllik 5%

Yanacaq doldurma məntəqələri 1%

Onlayn 1%

Elektronika 2%

Restoran və kulinariya 2%

Geyim və aksesuar 1.5%

Market 0.5%

Təhsil 3%

Səhiyyə 1%

Digər ödənişlər 1%

* Milli valyutada olan debet kartların qalığına illik 5% dərəcəsi ilə
gündəlik faiz hesablanaraq, hər ayın sonu müştərinin həmin debet
kartına ödənilir (faizin hesablanması üzrə nəzərdə tutulan maksimal
məbləğ 25,000 (iyirmi beş min) AZN-dır)

Qeydlər:
• CashBack proqramı yalnız ölkədaxili ödənişlər üzrədir
• Xarici valyutada ödənişlər zamanı CashBack hesablanmır
• Xarici valyutalı kartlarla milli valyutada ödənişlər zamanı CashBack

hesablanır

ATB CARD Debet kartları üzrə 
tariflər cədvəli 

CashBack proqramına daxil 
olmayan əməliyyatlar:

• Kommunal ödənişlər
• Mobil operator ödənişləri
• Dövlət ödənişləri
• Kredit ödənişləri
• Card to Card
• Unique cash
• Nəqliyyat
• Sığorta
• Quasi cash

3. Milli valyutada olan ATB CARD vasitəsilə xarici valyutada nağd vəsaitin alınması
əməliyyatı aparıldıqda 1% komisyon haqq tətbiq edilir.


