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Xidmətlər üzrə tariflər

1 Kartın müddəti 5 il

2 Kartın maks. sayı 1 ədəd

3 Kartın valyutası AZN

4 Kart üzrə xidmət haqqı

0 AZN 
Əvvəlki dizaynda olan kartları 

yeni “ATB Card”-a dəyişdirdikdə, 
dəyişdirilən kartlar 5 il müddətinə 

ödənişsiz təqdim olunur

5
Card to Card xidməti atb 360 mobil tətbiqi, pay.atb.az, atb.az/c2c 
vasitəsilə (respublikadaxili) *

0%

6
Card to Card xidməti – atb card debet kartlarına xarici bankların 
kartlarından vəsait daxil olduqda

2%  

7
Mastercard ödəniş kartları vasitəsilə ölkə xaricində yerləşən digər 
bankların ödəniş kartlarına edilən “card to card” (MС Money Send)
əməliyyatları

1.5% (min. 3 AZN/USD/EUR/GBP)

günlük limit – 850 AZN və ona 
bərabər xarici valyuta ekv-i 

(maks. 3 əməliyyat)

aylıq limit – 8,500 AZN və ona 
bərabər xarici valyuta ekv-i 

(maks. 10 əməliyyat)

8
Konvertasiya (nağdsız mübadilə) xidməti üzrə - bankın ödəniş 
kartları vasitəsi ilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən edilən 
məzənnə əsasında

0%

9
www.pay.atb.az vasitəsilə Banka məxsus olan debet kartın balansının 
artırılması
atb 360 mobil tətbiqi vasitəsilə digər bank kartları ilə mədaxil

0%

10 Kartın balansının MilliÖn/E-manat vasitəsilə artırılması**
Mədaxil üzrə bankın komissiyası: 0%
MilliÖN/E-manat tərəfindən xidmət 

haqqı: 1%

11
Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərə görə yararsız hala 
düşdükdə***

0 AZN

12 Kart hesabına ilkin minimal balans tələbi 0 AZN

13 Sığorta depozit məbləğinin aşağı həddi 0 AZN

14 SMS-xəbərdarlıq xidməti 0 AZN

15 PIN-сhange xidməti 0 AZN

16
Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi) və 
bloklanmış kartın açılması

0 AZN

17 Səhv daxil edilmiş PIN kodun blokdan çıxarılması 0 AZN

18 Mobil Bank xidməti 0 AZN

19 Əlavə kart dəyəri**** 15 AZN

20 Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə 15 AZN

21 Kartların təcili buraxılışı üçün əlavə ödəniş (1 iş günü ərzində) 10 AZN

22 Erase PIN xidməti (PİN kodun olmadığı/itirildiyi halda) 2 AZN

23 “Quasi-cash” (köçürmə, kredit ödənişləri və s.) 0%

24 “Unique” (lotoreya, mərc oyunları) 1.5% (min. 6 AZN)

25 Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı
Məbləğin 0.1% 

(min. 10 AZN - maks. 50 AZN)

26 Kart itirildikdə beynəlxalq "stop-list" siyahısına əlavə etmək 20 AZN

27
Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Bakı şəhəri 
üzrə)*****

10 AZN

28
Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi 
(respublikanın digər regionlarına)*****

20 AZN

29
Kartların və ya PIN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi 
(respublikadan xaricə)*****

60 AZN

30 Card to Card xidməti (digər üsullarla) 0.15% (min. 0.60 AZN)
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* Ay ərzində maks. məbləğ 20,000 AZN və ya onun xarici valyuta ekvivalenti. Min. əməliyyat məbləği 1 AZN 
** Ay ərzində maks. məbləğ 15,000 AZN 
*** Müştəridən yararsız kartı təhvil almaq şərtilə yeni kart verilir. Yeni kartın istifadə müddəti ilə köhnə kartın istifadə müddəti eyni olur 
**** 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. 
***** Kart və PIN zərflər ayrı-ayrılıqda göndərilir

Qeydlər:

1. Onlayn əməliyyatlar üzrə aylıq limit: 100,000 AZN və ya onun xarici valyuta ekvivalenti

2. Xarici banklara məxsus kartlarla atb 360 mobil tətbiqi və pay.atb.az səhifəsi vasitəsilə mədaxil mümkün deyil



Nağd vəsaitin alınmasına görə 
komissiya haqqı

ATB CARD Debet AZN

31
"Azər-Türk Bank" ASC-nin ATM-lərində aparılan 
əməliyyatlara görə*

0%

32
"Azər-Türk Bank" ASC-nin POS-terminallarında aparılan 
əməliyyatlara görə*

0%

33
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS- 
terminallarında nağdlaşdırma

Ay ərzində 
1,000 AZN-dək - 0% 

1,000 AZN-dən yuxarı hissəsinə - 1,5%

34
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan 
əməliyyatlara görə

1.5% (min. 3.50 AZN)

35
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında 
aparılan "Cash advance" əməliyyatlarına görə

1.5% (min. 6 AZN)

36
Milli valyutada olan ödəniş kartları vasitəsi ilə Bankın 
ATM-lərindən xarici valyutanın nağdlaşdırılması

1% (min. 0.5 AZN)

37
Milli valyutada olan ödəniş kartları vasitəsi ilə Bankın 
POS-terminallarından xarici valyutanın nağdlaşdırılması

1% (min. 1 AZN)

38
Milli valyutada olan ödəniş kartları vasitəsi ilə ölkə 
daxilində digər bankların ATM və POS-terminallarından 
xarici valyutanın nağdlaşdırılması

1% (min. 2 AZN)

Qeydlər:  

1. Müştəri istəyinə əsasən, xidmət və məhsullara dair komissiya haqqı tariflərə 
uyğun olaraq bankın qəbul etdiyi istənilən valyutada ödənilə bilər. Bu növ hallar 
üçün Bankın ödəniş kartları vasitəsilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən 
edilən məzənnə əsas götürülür.

2. Kart üzrə aparılmış əməliyyatlara dair maliyyə silinməsinin Bankın ödəniş kartları 
vasitəsilə aparılan bütün əməliyyatlar üçün müəyyən edilən məzənnə əsasında 
hesablaşmalar aparılır

3. ATM-lərdən aylıq nağdlaşdırma: maks. 20,000 AZN və ya onun xarici valyuta 
ekvivalenti
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* Vəsait AZN valyutasında nağdlaşdırıldıqda

Cashback və Debet qalığına gəlir

39 Debet qalığına gəlir* İllik 5.5%

40 Yanacaq doldurma məntəqələri 1%

41 Onlayn 1%

42 Elektronika 2%

43 Restoran və kulinariya 2%

44 Geyim və aksesuar 1.5%

45 Market 0.5%

46 Təhsil 3%

47 Səhiyyə 1%

48 Digər ödənişlər 1%

*  AZN valyutasında olan debet kartların qalığına illik 5.5% dərəcəsi ilə 
gündəlik faiz hesablanır və ayın sonuncu iş günü cəmlənərək,  hər 
növbəti ayın 1-5 tarixləri arası karta mədaxil olunur və bu barədə  
müştəriyə SMS məlumat göndərilir (faizin hesablanması üzrə nəzərdə  
tutulan maksimal məbləğ 35,000 (otuz beş min) AZN-dir).

Qeydlər:
1. CashBack proqramı yalnız ölkədaxili ödənişlər üzrədir
2. Xarici valyutada ödənişlər zamanı CashBack hesablanmır

CashBack proqramına daxil 
olmayan əməliyyatlar:

• Kommunal ödənişlər
• Mobil operator ödənişləri
• Dövlət ödənişləri
• Kredit ödənişləri
• Card to Card
• Unique cash
• Nəqliyyat
• Sığorta
• Quasi cash


