“Azər-Türk Bank” ASC
İdarə Heyətinin 09 aprel 2019-cu il
tarixli 5 №-li qərarı ilə (Protokol № 25)
təsdiq edilmişdir

“azər-türk bank” açıq səhmdar cəmiyyəti
üzrə xidmət haqqı tarifləri
(qeyri-rezident fiziki şəxslər üçün)
28.03.2022 tarixindən qüvvədədir

Bakı - 2022

Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə tariflər

№

Xidmət növü

Tariflər
Milli valyuta

Xarici valyuta

1

Bank hesablarının açılması:

1.1

Cari hesabın açılması

1.2

Ssuda hesabın açılması

1.3

Əmanət hesabın açılması

ödənişsiz (yalnız AZN valyutasında, minimal məbləğ 10,000 (on min)
AZN şərti ilə qəbul olunur)

1.4

Bank kartlarının açılması

100 AZN (yalnız debet və AZN)

2

Bank hesabına xidmət:

100 AZN/USD/EUR/GBP
digər valyutlar üzrə 100 AZN
ödənişsiz

2.1

Bank hesabı üzrə çıxarışların təqdim olunması

ödənişsiz

2.2

Bank-maliyyə sənədləri üzrə təkrar çıxarışların verilməsi (hər bir sənədə)

5 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 debet
əməliyyatları

bütün
əməliyyatlar

yalnız gün
sonu hesabın
qalıq balansı

2.4.1

SMS bildiriş

1 AZN

1 AZN

1 AZN

1 AZN

2.4.2

SMS bildiriş və e-poçt

1 AZN

1 AZN

1 AZN

1 AZN

2.4.3

e-poçt

ödənişsiz

ödənişsiz

ödənişsiz

ödənişsiz
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№
3
3.1

Xidmət növü

Tariflər
Milli valyuta

Xarici valyuta

Nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar:
Nağd vəsaitlərin qəbul edilməsi

a

AZN, USD, EUR

a1

vəsait 500,000.00 AZN-ə və ya USD/EUR valyutasında bu məbləğə bərabər ekvivalentdəki məbləğə qədər olduqda

a2

500,000.00 AZN-dən və ya USD/EUR valyutasında bu məbləğə bərabər ekvivalentdəki məbləğdən çox olduqda artıq
olan hissəyə (hesabda əməliyyat anına nağd mədaxil olunan vəsaitlərin qalığı ilə birlikdə nəzərə alınmaqla)

a3

kredit ödənişləri və kart hesablarına (istənilən məbləğ)

a4

Bakı şəhərində yerləşən filial və şöbələr istisna olmaqla, istənilən valyuta üzrə cari hesaba nağd vəsaitin mədaxili
əməliyyatı hesab sahibi tərəfindən aparılmadıqda (kredit ödənişləri istisna olmaqla)		

b

Hesablara 500 EUR nominallı pul əskinasları ilə vəsaitin nağd mədaxili

b1

kredit kartları hesablarına (istənilən məbləğ)

ödənişsiz

b2

gün ərzində fərdi debet kartları hesablarına (10 000 AVRO-yadək)

ödənişsiz

b3

gün ərzində fərdi debet kartları hesablarına (10 000 AVRO-dan çox olduqda artıq olan hissəyə)

0.8%

b4

digər hesablara

0.8%

b5

500 EUR nominallı pul əskinaslarının daha xırda nominallı əskinaslarla dəyişdirilməsi

0.8%

b6

500 EUR nominallı pul əskinasları ilə nağd valyuta mübadiləsi

0.8%

c
3.2

Digər valyutalar
Metal pullarla daxilolmalar

ödənişsiz
0.2%
ödənişsiz
0.5%

razılaşma yolu ilə
30 AZN-dən yuxarı olduqda 4%
(bütün məbləğə)
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№
3.3

Xidmət növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

Nağd vəsaitlərin verilməsi

a

cari hesaba nağd formada mədaxil olunmuş, həmçinin depozit faizləri və kredit şəklində ayrılan vəsaitlərin verilməsi

b

digər nağd vəsaitlərin verilməsi, həmçinin əvvəlcədən nağdsız konvertasiya olunmuş vəsaitlərin nağd verilməsi

3.4

Emisyon pulların verilməsi

3.5

İnkassasiya

3.6

Tariflər

Ödəniş kartından nağd məxaric (kart istifadə edilmədən)

4

Nağdsız konvertasiya əməliyyatları:

5

Köçürmələr:

5.1

Dövlət Büdcəsinə köçürmələr (HÖP üzərindən aparılan əməliyyatlar)

5.2

Mənzil-kommunal və rabitə ödənişləri

ödənişsiz
1%
0.2%
razılaşma yolu ilə
Ödəniş kartlar üzrə mövcud tariflərə əsasən “Azər-Türk Bank” ASC-nin
ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə nağd məxaric zamanı tədbiq
olunan komissiyaya uyğun olaraq
0.5%

0,15% min. 0,40 AZN,
maks. 15 AZN
ödənişsiz
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№

Xidmət növü

Tariflər
Milli valyuta

Xarici valyuta

5.3

Bankdaxili köçürmələr

ödənişsiz

5.4

Respublikadaxili köçürmələr

0,1%
(min. 1 AZN, maks 150 AZN)

*0,1% (min. 10 USD/EUR/GBP
maks. 150 USD/EUR/GBP)

5.5

Respublikadaxili köçürmələr (Təcili)

0,15%
(min. 3 AZN, maks 200 AZN)

-

5.6

Respublikadankənara köçürmələr

5.7

Sürətli (təcili) köçürmə sistemləri vasitəsilə aparılan əməliyyatlar

5.8

Müştərinin ərizəsi əsasında icra edilmiş köçürmələrin araşdırılması, ödəniş sənədlərinə dəyişiklik edilməsi və ləğvi

5.9

“ASAN Xidmət” Mərkəzlərində aparılan ödəniş əməliyyatlarına görə

*0,3% ( min. 40 USD/EUR/GBP, maks. 500 USD/EUR/GBP)
Müvafiq sistem tərəfindən müəyyən edilmiş tariflərə uyğun olaraq
10 AZN + müxbir bankın
komissiyası

10 AZN
0.40 AZN

*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.
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№
6

Əməliyyat növü

ATB CARD debet

atb card debet (qeyri rezident üçün)

6.1

Kartın müddəti

6.2

Kartın maks. sayı

6.3

Kartın valyutası

6.4

Kart üzrə xidmət haqqı

6.5

Konvertasiya xidmət haqqı

6.6

Card to Card xidməti

6.7

MilliÖn/E-manat terminalları vasitəsilə debet kartın balansının artırılması*

6.8

Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə

6.9

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

6.10

Əlavə kart dəyəri**

6.11

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

6.12

“Unique” (lotoreya, mərc oyunları)

6.13

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

6.14

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

6.15

Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POSterminallarında nağdlaşdırma

6.16

Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə

3% (min. 7 AZN)

6.17

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

3% (min. 12 AZN)

* Ay ərzində maks. məbləğ 15,000 AZN
** Eyni hesaba bağlı əlavə kartın alınması yalnız müştərinin yetkinlik yaşına çatmamış öz övladlarına (və ya övladlığa götürülmüş uşaqlara) uşağın doğum haqqında
şəhadətnaməsini təqdim edilməklə icazə verilir

maks. 3 il
3 ədəd
AZN
1 ilik - 100 AZN
2 illik – 175 AZN
3 illik – 250 AZN
2%
0.5% (min. 1 AZN)
Mədaxil üzrə bankın komissiyası: 0%
MilliÖN/E-manat tərəfindən xidmət haqqı: 1%
1 ilik - 100 AZN
2 illik – 175 AZN
3 illik – 250 AZN
50 AZN
1 ilik - 100 AZN
2 illik – 175 AZN
3 illik – 250 AZN
4% (min. 1 AZN)
4% (min. 6 AZN)
1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
1% (min. 1 AZN)
1.5% (min. 2 AZN)
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№
7

7.1

Tariflər

Xidmət növü

Milli valyuta

Depozit seyfləri üzrə əməliyyatlar / Depozit seyflərinin icarəsi

Depozit seyflərinin icarəsi
Ölçülər

7.2

7.3

Xarici valyuta

Kirayə dəyəri (qabaqcadan ödənilmə şərti ilə, ƏDV daxil)

Hündürlük

En

Dərinlik

1 İllik

45 / 95 mm

295 mm

420 mm

400 AZN

125 / 145 mm

295 mm

420 mm

600 AZN

195 mm

295 mm

420 mm

800 AZN

295 / 395 mm

295 mm

420 mm

1000 AZN

445 / 495 mm

295 mm

420 mm

1200 AZN

595 mm

295 mm

420 mm

1400 AZN

Depozit qutusuna aid açarın itirilməsi və ya yararsız vəziyyətə düşməsi,
qıfılın dəyişdirilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və cəriməyə görə

Əşyaların kassada saxlanmasına görə

500 AZN
1 ay

1-3 ay

3-6 ay

6-12 ay

12 aydan
yuxarı

20 AZN

55 AZN

110 AZN

200 AZN

700 AZN
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№
8

Xidmət növü

Çeklərin inkassoya qəbul edilməsi

8.2

Çeklərin ödənilməsi (nağd və nağdsız)

Xarici valyuta
3 % + poçt xərcləri
0.7%

Digər əməliyyatlar:

9.1

Bağlanmış hesabların əməliyyat sistemində saxlanılması

10

Poçt xərcləri:

10.1

Müştəri tapşırığı və onun təşəbbüsü ilə bank maliyyə sənədlərinin poçt xidmətləri vasitəsilə 3-cü tərəflərə göndərilməsi

11

Milli valyuta

Çeklərlə əməliyyatlar:

8.1

9

Tariflər

Respublikadankənar köçürmələrdə fırıldaqçılığa (fraud) məruz qalma hallarının araşdırlıması əməliyyatı

ayda 1 AZN

ayda 1 USD/EUR/GBP

Müvafiq poçt xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş
tariflərə uyğun olaraq
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.

