
hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara 
göstərilən bank xidmətləri üzrə 
tariflər cədvəli

(İdarə Heyətinin 01.05.2019-cu il tarixli 7 nömrəli (Protokol № 31), 05.07.2019-cu il tarixli 9 nömrəli 
(Protokol № 43), 30.03.2020-ci il tarixli 1 nömrəli (Protokol № 21), 15.05.2020-ci il tarixli 2 nömrəli 
(Protokol № 41) və Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komitəsinin 23.05.2019-cu il tarixli 1 nömrəli 
(Protokol № 31) qərarları ilə edilmiş dəyişikliklərlə)
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1 Bank hesablarının açılması

1.1. Cari hesabın açılması 20 AZN

1.2. Müvəqqəti cari hesabın açılması* 20 AZN -

1.3. Ssuda hesabının açılması ödənişsiz

1.4. Depozit hesabının açılması ödənişsiz

2 Bank hesabına xidmət

2.1. Bank hesabı üzrə çıxarışların təqdim olunması ödənişsiz

2.2. Bank-maliyyə sənədləri üzrə təkrar çıxarışların verilməsi (hər bir sənədə) 10 AZN

2.3. Müştərinin müraciəti əsasında hesab üzrə məktubun (arayışın) verilməsi 10 AZN

2.4. Cari hesab hərəkətləri barədə elektron bildirişlərin göndərilməsi (hər bir cari hesab üzrə, aylıq) yalnız Kredit 
əməliyyatları

yalnız debit 
əməliyyatları

bütün 
əməliyyatlar

yalnız gün 
başlanğıcı 

hesabın qalıq 
balansı

2.4.1. SMS bildiriş 1 AZN

2.4.2. SMS bildiriş və e-poçt 1 AZN

2.4.3. e-poçt ödənişsiz

3 Nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar

3.1. Nağd vəsaitlərin qəbul edilməsi

a  AZN, USD, EUR ödənişsiz

b 500 EUR nominalda olan pul əskinasları 0.8%
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c  digər valyutalar razılaşma yolu ilə

3.2. Hesablara 500 EUR nominallı pul əskinasları ilə vəsaitin nağd mədaxili

a gün ərzində 10 000 AVRO-yadək olduqda ödənişsiz

b gün ərzində 10 000 AVRO-dan çox olduqda artıq olan hissəyə 0.8%

3.3. 500 EUR nominallı pul əskinaslarının daha xırda nominallı əskinaslarla dəyişdirilməsi 0.8%

3.4. 500 EUR nominallı pul əskinasları ilə nağd valyuta mübadiləsi 0.8%

3.5. Metal pullarla daxilolmalar
30 AZN-dən yuxarı 
olduqda 4% (bütün 

məbləğə)
-

3.6. Nağd vəsaitlərin verilməsi

b   məxaric edilən vəsaitlər əməliyyat günü ərzində mədaxil olunmuş nağd vəsait qədər götürüldükdə ödənişsiz

c   digər məxaric əməliyyatları  0.5%

3.7. İnkassasiya razılaşma yolu ilə

3.8. Emisyon pulların verilməsi 0.2%

4 Nağdsız konvertasiya əməliyyatları 3.0%

5 Köçürmələr

5.1 Bankdaxili köçürmələr 0.50% (min. 10 AZN)

5.2 Respublikadaxili köçürmələr 0.50% (min. 10 AZN)
**0.30% (min. 25 USD/

EUR/GBP)

5.3 Respublikadaxili köçürmələr (TƏCİLİ) 0.60% (min. 15 AZN) -

5.4 Respublikadankənara köçürmələr **1.00% (min. 60 USD/EUR/GBP) 
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5.6 Müştərinin ərizəsi əsasında icra edilmiş köçürmələrin araşdırılması, ödəniş sənədlərinə dəyişiklik edilməsi və ləğvi 20 AZN
20 AZN + müxbir 

bankın komissiyası

Bankın əmək haqqı layihəsi çərçivəsində işçinin ödəniş kartına vəsaitlərin köçürülməsi

• kartdan vəsaitlərin komisyonsuz nağdlaşdırılması yalnız bankın özünün ATM şəbəkəsində 1.50%

• kartdan vəsaitlərin komisyonsuz nağdlaşdırılması yalnız bankın özünün və tərəfdaş çıxdığı bankların ATM şəbəkəsində -

• kartdan vəsaitlərin komisyonsuz nağdlaşdırılması öldə daxilində yerləşən istənilən bankların ATM şəbəkəsində 2.50%

5.7 Dövlət büdcəsinə köçürmələr (HÖP üzərindən aparılan əməliyyatlar) 0,15%, min. 0,40 AZN, maks. 15 AZN

6 Çeklərlə əməliyyatlar/ İnkasso

6.1 Nağd vəsaitin alınması üçün müştəriyə çek kitabçasının satışı 10 AZN

6.2 Çeklərin inkassoya qəbul edilməsi 3 % + poçt xərcləri 

6.3 Çeklərin ödənilməsi 0.7%

7 İdxal-ixrac sənədlərinin inkassoya qəbul edilməsi (documentary collection) 0,3 % + poçt xərcləri+müxbir bank xərci

8 Digər əməliyyatlar

8.1. Bağlanmış hesabların əməliyyat sistemində saxlanılması ayda 1 AZN ayda 1 USD/EUR/GBP 

8.2. Auditor sorğularının cavablandırılması (hesab qalığının təsdiqi, hesab üzrə dövriyyə və s.) 10 AZN

9 Notarius hesabları üzrə  əməliyyatlar:

9.1. Xüsusi depozit hesabları üzrə məxaric əməliyyatları (alqı-satqı əməliyyatları üzrə) 0.2% -

9.1.1 MİDA layihəsi çərçivəsində olan əməliyyatlar ödənişsiz -

9.2. Notariusların cari hesablarına rüsumların mədaxili (hər bir ödəniş üzrə) 0.40 AZN -
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9.3. Notarius hesabları üzrə köçürmələr (Dövlət Xəzinədarlığına köçürmələr istisna olmaqla) 0.50% (min. 10 AZN) -

9.4. Notarius hesabları üzrə Dövlət Xəzinədarlığına köçürmələr ödənişsiz -

9.5. Notarius hesabları üzrə məxaric əməliyyatları 0.5% -

10 Poçt xərcləri:

10.1 Müştəri tapşırığı və onun təşəbbüsü ilə bank maliyyə sənədlərinin poçt xidmətləri vasitəsilə 3-cü tərəflərə göndərilməsi
Müvafiq poçt xidməti tərəfindən müəyyən 

edilmiş tariflərə uyğun olaraq

11 Respublikadankənar köçürmələrdə fırıldaqçılığa (fraud) məruz qalma hallarının araşdırlıması əməliyyatı
2% + müxbir bank xərci + beynəlxalq ödəniş 

sistemləri xərci

QEYD: Müştəri istəyinə əsasən, xidmət və məhsullara dair komisyon haqqı tariflərə uyğun olaraq bankın qəbul etdiyi istənilən valyutada ödənilə bilər. Bu növ 
hallar üçün AR Mərkəzi Bankı tərəfindən əməliyyat gününə təyin edilmiş rəsmi məzənnələri əsas götürülür.

* Müvəqqəti hesab açılan zaman 20 AZN ödəyən müştərilərdən ikinci dəfə cari hesab açılan zaman komissiya tutulmamlıdır

** Xarici müxbir banklar vasitəsilə ölkə daxilində və xaricə aparılan SWIFT (Telex) köçürmələr zamanı əməliyyata dair bütün komisyon haqların ödəyiciyə aid edilməsi şərti (OUR) seçildiyi təqdirdə, vasitəçi 
bankların xidmət üçün şamil etdiyi əlavə rüsum müştəridən tutulur. Əsas və əlavə komisyon haqqısı digər valyutalarda müvafiq olaraq USD ekvivalenti ilə hesablanır.

- Müvafiq əməliyyat mövcud deyil.

№ Xidmət növü
Fiziki xidmət Tarifləri

Milli valyuta Xarici valyuta


