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İnvestisiya şirkətlərinə göstərilən xidmətlər üzrə
Tariflər cədvəli

* “ATB Business” İB üzərindən vaxt kəsimi bitməsi (cut-off-time) səbəbindən təcili 
icrası mümkün olmayan köçürmə əməliyyatlarının manual qaydada icrası zamanı 
0.15% (min.3 AZN, maks. 200 AZN) xidmət haqqı tətbiq ediləcəkdir. Bu təklif 
formasında imtiyaz tətbiq olunacaq xidmətlərə dair tariflər əks etdirilib. Bankın 
göstərdiyi digər xidmətlərə dair tarifləri ilə burada tanış ola bilərsiniz: https://atb.
az/tarifler/

** Hesablaşma agenti qismində İnvestisiya şirkətlərinə istənilən valyutada cari hesab 
üzrə ayrılan limitlərə 0.00025% həcmində komissiya tətbiq edilir.

*** Respublikadaxili köçürmə, Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində kartlara köçürmə və 
nağdsız mübadilə xidmətləri üzrə tarif dərəcələrinə imtiyazlar yalnız

 İnternetBank vasitəsilə icra edilən əməliyyatlara şamil edilir.
**** Respublikadan kənara bir sıra ölkələrə 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.

№ Xidmət növü

Bankın standart tarifləri Təklif edilən imtiyazlı tariflər 
(“ATB Business” İB)

Milli valyutada 
aparılan 

əməliyyatlar

Xarici valyutada 
aparılan 

əməliyyatlar

Milli valyutada 
aparılan 

əməliyyatlar

Xarici valyutada 
aparılan 

əməliyyatlar

1
Bank hesabının 
açılması

20 AZN 20 AZN Pulsuz Pulsuz

2

Müştərinin 
bankdaxili bir 
filialda/şöbədə 
olan hesablarına 
köçürmə

Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz

3
Digər bankdaxili 
köçürmə

Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz

4
Respublikadaxili 
köçürmələr ** 
(AZİPS)

0.50% (min. 10 
AZN)

*0.30% (min. 25 
USD/EUR/GBP)

0,1%
(min. 1 AZN maks. 

50 AZN)

0,1%
(min. 5 USD/EUR/

GBP maks. 100 
USD/EUR/GBP)

5
Respublikadaxili 
köçürmələr ** 
(AZİPS təcili)

0.60% (min. 10 
AZN)

-

6

Respublikadan 
kənara köçürmələr 
SWIFT (Telex) 
köçürmə ***

1.00% (min. 60 USD/EUR/GBP) 0,20% (min. 30 USD/EUR/GBP, maks. 
300 USD/EUR/GBP)

7

Bankın alış/
satış məzənnəsi 
ilə aparılan 
konvertasiya 
əməliyyatları

3.00% 0.25%

8
Əməkhaqqı 
kartlarını buraxılışı 
və dəstəklənməsi

MC Debet – 1 illik - 9 AZN, 2 illik - 15 
AZN, 3 illik - 21 AZN (birdəfəlik ödənilmə 

şərtilə)

Ödənişsiz (rəhbər şəxslər üçün 3 ədəd 
MC Gold və 1 ədəd MC Platinum)

9

Əməkhaqqı 
layihəsi 
çərçivəsində 
kartlara köçürülən 
vəsait

1.50% - yalnız Bankın ATM şəbəkəsində 
komisyonsuz məxaric

0.45% - yalnız Bankın ATM şəbəkəsində 
komisyonsuz məxaric

2.50% - ölkənin bütün bankların ATM 
şəbəkəsində komisyonsuz məxaric

0.8% - ölkənin bütün bankların ATM 
şəbəkəsində komisyonsuz məxaric

10
İnternetBank 
xidmətinə 
qoşulma

Ödənişsiz (təsdiq edən istifadəçi üçün 
“ASAN İmza” tələb olunur)

Ödənişsiz (təsdiq edən istifadəçi üçün 
“ASAN İmza” tələb olunur)


