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Xidmətlər üzrə tariflər
1

kart üzrə xidmət haqqı

3 il - 0 AZN

2

valyuta

3

“card to card” xidməti atb360 mobil tətbiqi, pay.atb.
az, atb.az/c2c vasitəsilə

4

“card to card” xidməti digər üsullarla

5

www.pay.atb.az vasitəsilə Banka məxsus olan
kartın balansının artırılması

0%
ay ərzində maks. mədaxil sayı: 20

6

kartın balansının “MilliÖn” / “E-manat” vasitəsilə
artırılması

0%
ay ərzində maks. mədaxil sayı: 20

7

atb360 mobil tətbiqi vasitəsilə digər bank kartları ilə
mədaxil

0%
ay ərzində maks. mədaxil sayı: 20

8

konvertasiya (nağdsız mübadilə) haqqı - bankın
ödəniş kartları vasitəsilə aparılan bütün əməliyyatlar
üçün müəyyən edilən məzənnə əsasında

0%

9

kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə

15 AZN

10

kart müştəridən asılı olmayan səbəblərə görə
yararsız hala düşdükdə*

0 AZN

11

SMS-xəbərdarlıq xidməti

0 AZN

12

PIN change xidməti

0 AZN

13

erase PIN xidməti (PİN kodun olmadığı / itirildiyi
halda)

2 AZN

14

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

0 AZN

15

səhv daxil edilmiş PIN kodun blokdan çıxarılması

0 AZN

16

mobil bank xidməti

0 AZN

17

ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə
komisyon haqqı

18

kart itirildikdə beynəlxalq "stop-list" siyahısına əlavə
etmək

19

“Quasi-cash” (köçürmə, kredit ödənişləri və s.)

1.5% (min. 1 AZN)

20

“Unique” (lotoreya, mərc oyunları)

1.5% (min. 6 AZN)

21

kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsilə
göndərilməsi (Bakı şəhəri üzrə)**

10 AZN

22

kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsilə
göndərilməsi (Respublikanın digər regionlarına)**

20 AZN

23

kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsilə
göndərilməsi (respublikadan xaricə)**

60 AZN

AZN
0%
ay ərzində maks. əməliyyat sayı: 40
0.15% (min. 0.60 AZN)

məbləğin 0.1%
(min. 10 AZN – maks. 50 AZN)
20 AZN

* müştəridən yararsız kartı təhvil almaq şərti ilə yeni kart verilir. yeni kartın istifadə
müddəti ilə köhnə kartın istifadə müddəti eyni olur
** kart və PIN zərflər ayrı-ayrılıqda göndərilir

Cashback və debit qalığına gəlir
24

debit qalığına gəlir*

25

cashback**

* debet qalığına illik 5,5% dərəcəsi ilə gündəlik faiz hesablanaraq, hər ay müştərinin
həmin kredit kartına ödənilir (faizin hesablanması üzrə nəzərdə tutulan maksimal
məbləğ 25,000 (iyirmi beş min) AZN-dir)
** cashback hesablanmayan əməliyyatlar: kommunal ödənişlər, mobil operator
ödənişləri, dövlət ödənişləri, kredit ödənişləri, nəqliyyat ödənişləri, sığorta
ödənişləri, “card to card” əməliyyatları, “unique cash” əməliyyatları, “quasi cash”
əməliyyatları. cashback ödənişləri yalnız ölkədaxili ödənişlər üzrədir və xarici
valyutada ödənişlər zamanı həyata keçirilmir

illik 5.5%
0.5%
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Nağd vəsaitin alınmasına görə komisyon haqqı
26

banka məxsus ATM və POS-terminallar

27

digər ATM və POS-terminallar

28

vəsaitlərin xaricdə nağdlaşdırılması

0%
1% (min. 0.60 AZN)
2% (min. 4 AZN)

Kredit şərtləri
29

kreditin valyutası

AZN

30

kreditin müddəti

36 ay

31

kreditin məbləği

min. 500 AZN – maks. 10 000 AZN

32

təminatsız kreditin məbləği

33

faiz dərəcələri

min. 500 AZN – maks. 5 000 AZN
20%

cərimə faizi – ödənişlər üzrə gecikmə yarandıqda gecikən əsas borc
məbləğinə illik 5% dərəcəsi ilə cərimə hesablana bilər
Kredit xətti üzrə istifadə olunmuş məbləğin əsas borc hissəsinə
hesablanmış faizlər aylıq (faiz ödənişləri hər ayın 1-5 tarixləri aralığında
həyata keçirilməlidir), əsas borc isə müddətin sonuna qədər ödənilməlidir

Tələblər
34

yaş həddi

20 – 60

35

iş yeri

rəsmi gəliri olan istənilən şəxs

36

iş stajı

ümumi 12 ay, son iş yerində ən azı 6 ay

37

xalis rəsmi gəlir

min. 500 AZN

38

zaminin xalis rəsmi gəliri

min. 500 AZN

