
biznes üçün göstərilən
bank xidmətləri üzrə
tariflər cədvəli

Baku - 2023



№ Xidmət növü Məsafəli xidmət tarifləri

Milli valyuta Xarici valyuta

1 Bank hesablarının açılması

1.1 Onlayn qaydada cari hesabların açılması ödənişsiz

1.2
Fiziki şəkildə (bankın xidmət strukturunda) cari və müvəqqəti 
hesabların açılması *

20 AZN

2 “ATB Business” İB üzərindən aparılan əməliyyatlar

2.1 Bank hesabı üzrə çıxarışların təqdim olunması ödənişsiz

2.2
Bank-maliyyə sənədləri üzrə təkrar çıxarışların verilməsi (İB 
üzərindən)

ödənişsiz

2.3 Nağdsız konvertasiya əməliyyatları 0.30%

2.4 Bankdaxili köçürmələr ödənişsiz

2.5 Respublikadaxili köçürmələr
0.08% (min. 1 

AZN,
maks. 150 AZN)

0,10% (min. 15 
USD/EUR/GBP

maks. 200 USD/
EUR/GBP)

2.6 Respublikadaxili köçürmələr (təci̇li̇)
0.10% (min. 2 

AZN,
maks. 150 AZN)

-

2.7 Respublikadankənara köçürmələr**
0.25% (min. 30 USD/EUR/GBP,

maks. 400 GBPUSD/ EUR/)

2.8
Bankın əmək haqqı layihəsi çərçivəsində işçinin ödəniş 
kartına vəsaitlərin köçürülməsi

a
kartdan vəsaitlərin komisyonsuz nağdlaşdırılması yalnız bankın 
məxsus ATM şəbəkəsində

0.45%

b
kartdan vəsaitlərin komisyonsuz nağdlaşdırılması ölkə daxilində
yerləşən istənilən bankın ATM şəbəkəsində

0.90%

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

2.10
Notarius hesabları üzrə köçürmələr (Dövlət Xəzinədarlığına 
köçürmələr istisna olmaqla)

0.08% (min. 1 AZN, maks. 150 AZN)

2.11
Müştərinin ərizəsi əsasında icra edilmiş köçürmələrin araşdırılması, 
ödəniş sənədlərinə dəyişiklik edilməsi və ləğvi

20AZN
20 AZN +

müxbir bankın 
komissiyası

2.12
Respublikadankənar köçürmələrdə fırıldaqçılığa (fraud) məruz 
qalma hallarının araşdırlıması əməliyyatı

2% + müxbir bank xərci + beynəlxalq 
ödəniş sistemləri xərci

3 ADM terminallar üzərindən nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar

3.1 Mədaxil – AZN və USD valyutalarında nağd vəsaitlərin qəbul edilməsi ödənişsiz

3.2 Məxaric – AZN valyutasında

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

ödənişsiz

b digər məxaric əməliyyatları 0.5%

4 Ekvayrinq xidmətləri

4.1 POS-Terminal / Smart Kassa qurğusu üzrə

4.1.1 Quraşdırılma və qoşulma ödənişsiz

4.1.2 “Azər-Türk Bank” ASC kartlarının qəbulu üçün komissiya 1.00%

4.1.3 Digər bankların emissiya etdiyi kartların qəbulu üçün komissiya razılaşma yolu ilə

4.1.4
Aylıq minimal ödəniş haqqısı (aylıq ekvayrinq dövriyyə 1,000 AZN-
dən az olarsa)

30AZN

4.1.5
Aylıq minimal ödəniş haqqısı (aylıq ekvayrinq dövriyyə 1,000 AZN və 
ya çox olarsa)

0

4.1.6 Sığorta depozitinin məbləği 200AZN

4.2 Elektron ticarət üzrə (e-commerce, E-POS)

4.2.1 “Azər-Türk Bank” ASC kartlarının qəbulu üçün komissiya 1.00%

4.2.2 Digər bankların emissiya etdiyi kartların qəbulu üçün komissiya razılaşma yolu ilə

4.2.3 Aylıq minimal ödəniş haqqısı 0

4.2.4 Sığorta depozitinin məbləği 0

4.2.5 Quraşdırılma və qoşulma ödənişsiz

hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara göstərilən məsafəli 
(dijital) bank xidmətləri üzrə tariflər cədvəli



№ Xidmət növü Məsafəli xidmət tarifləri

Milli valyuta Xarici valyuta

5 Digər əməliyyatlar

5.1
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

5.2 SMS bildiriş 1 AZN

5.3 SMS bildiriş və e-poçt 1 AZN

5.4 e-poçt ödənişsiz

5.5
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

5.6
Auditor sorğularının cavablandırılması (hesab qalığının təsdiqi, hesab üzrə 
dövriyyə və s.)

10 AZN

5.7

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs 
müştəri hesab üzrə 365 (üç yüz altmış beş) gündən və hüquqi
şəxs müştəri hesab üzrə 730 (yeddi yüz otuz) gündən çox olaraq 
əməliyyat aparmadıqda və hesabında qalıq olduqda hesabların əməliyyat 
sistemində saxlanılması

hər ay 2 AZN/USD/EUR/
GBP, digər valyutalarda 2 USD 

ekvivalentində

№ Xidmət növü Fiziki xidmət tarifləri

Milli valyuta Xarici valyuta

6 Bank hesabına xidmət

6.1 Bank hesabı üzrə çıxarışların təqdim olunması ödənişsiz

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

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

7 Kassa əməliyyatları

7.1 Nağd vəsaitlərin qəbul edilməsi (kassa qovşağı üzərindən)

a AZN, USD, EUR ödənişsiz

b 500 EUR nominalda olan pul əskinasları 0.8%

c digər valyutalar razılaşma yolu ilə

7.2 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%

7.3
500 EUR nominallı pul əskinaslarının daha xırda nominallı əskinaslarla 
dəyişdirilməsi

0.8%

7.4 500 EUR nominallı pul əskinasları ilə nağd valyuta mübadiləsi 0.8%

7.5 Metal pullarla daxilolmalar

30 AZN-
dən yuxarı 

olduqda 4%
(bütün 

məbləğə)

-

7.6 Nağd vəsaitlərin verilməsi (kassa qovşağı üzərindən)

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

ödənişsiz

c digər məxaric əməliyyatları 0.5%

7.7 İnkassasiya razılaşma yolu ilə

8 Çeklərlə əməliyyatlar/ İnkasso

8.1 Nağd vəsaitin alınması üçün müştəriyə çek kitabçasının satışı 10 AZN

8.2 Çeklərin inkassoya qəbul edilməsi 3 % + poçt xərcləri

8.3 Çeklərin ödənilməsi 0.7%

9 Digər əməliyyatlar

9.1 Emisyon pulların verilməsi 0.2%

hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara fiziki formada
göstərilən bank xidmətləri üzrə tariflər cədvəli

hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara göstərilən 
rəqəmsal (məsafəli) bank xidmətləri üzrə tariflər cədvəli



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 tutulmamalıdır.

** Komissiya haqqı digər valyutalarda müvafiq olaraq USD ekvivalenti 
ilə hesablanır. Qeyd edilən tariflər 01,02.2023-dən qüvvəyə minir.

- Müvafiq əməliyyat mövcud deyil.

№ Xidmət növü Fiziki xidmət tarifləri

Milli valyuta Xarici valyuta

10 Notarius hesabları üzrə əməliyyatlar

10.1
Xüsusi depozit hesabları üzrə məxaric əməliyyatları (alqı-satqı 
əməliyyatları üzrə)

0,20% -

10.1.1 MİDA layihəsi çərçivəsində olan əməliyyatlar ödənişsiz -

10.2
Notariusların cari hesablarına rüsumların mədaxili (hər bir ödəniş 
üzrə)

0.40 AZN -

10.3
Notarius hesabları üzrə köçürmələr (Dövlət Xəzinədarlığına 
köçürmələr istisna olmaqla)

0.50% (min. 10 
AZN)

-

10.4 Notarius hesabları üzrə Dövlət Xəzinədarlığına köçürmələr ödənişsiz -

10.5 Notarius hesabları üzrə məxaric əməliyyatları 0.5% -

11
Respublikadankənar köçürmələrdə fırıldaqçılığa (fraud) məruz 
qalma hallarının araşdırlıması əməliyyatı

2% + müxbir bank xərci + 
beynəlxalq ödəniş sistemləri xərci

hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara fiziki formada
göstərilən bank xidmətləri üzrə tariflər cədvəli


