
Yaxın xaric (YX*) ölkələrinə pul köçürmələri zamanı:

• 600 000 RUB

• 20 000 USD/EUR

Contact
Birdəfəlik pul köçürməsinin məbləği aşağıdakı rəqəmləri keçməməlidir:

Azərbaycan və Özbəkistana rus rublu və xarici valyuta ilə pul köçürməsi zamanı:

600 000 RUB / 20 000 USD/EUR-dək pül köçürməsi zamanı köçürülən məbləğin 1.2%-i 

Uzaq Xaric (UX*) ölkələrinə pul köçürmələri zamanı:

• Konkret istiqamətlərdə digər məbləğlər. Bu haqda saytda məlumat yerləşdirilmişdir: 
   https://www.contact-sys.com/tariffs

YX ölkələrinə ABŞ dolları, AVRO və rus rublu ilə transsərhəd pul köçürmələri zamanı
(ayrı-ayrı Azərbaycan, Latviya, Litva, Estoniya və Özbəkistan iştirakçılarından başqa):

Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:

köçürülən məbləğ 6 500 USD/ 5 000 EUR/200 000 RUB-dan aşağı olduqda məbləğin 1%-i;

ABŞ dolları/avro ilə köçürülən məbləğ 65 000 ABŞ dollarına bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 65USD;

ABŞ dolları/avro ilə köçürülən məbləğ 5 000 Avroya bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 50 avro;

Rubl ilə köçürülən məbləğ 200 000 rubla bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 2 000 rubl.

Göndərən tərəf Bankın Göndərən tərəf üçün müəyyən etdiyi komissiyanın ümumi məbləğini aşağıdakı 
şəkildə ödəyir:



Azərbaycan ərazisində  milli valyuta (AZN) ilə pul köçürmələri həyata keçirərkən:

Latviyaya Rus rublu və xarici valyuta ilə pul köçürməsi həyata keçirərkən:

Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:

Göndərən Tərəfin
ödədiyi komissiyanın

35%-i

Göndərən Tərəfin
ödədiyi komissiyanın

45%-i

Köçürülən məbləğ Göndərən tərəfdən tutulan
komissiya

İştirakçının/Göndərən
Tərəfin Partnyorunun
Mükafatlandırılması 

İştirakçının/Qəbul edən
Tərəfin Partnyorunun
Mükafatlandırılması 

20 AZN

4 000,01 - 6 000,00 AZN 25 AZN

0,01 - 300,00 AZN 2 AZN

300,01 - 500,00 AZN 3 AZN

6 000,01 - 11 000,00 AZN 30 AZN

11 000,01 AZN və yuxarı 0,3%

2 000,01 - 3 000,00 AZN 15 AZN

3 000,01 - 4 000,00 AZN

500,01 - 1 000,00 AZN 5 AZN

1 000,01 - 2 000,00 AZN 10 AZN

•70 000 RUB / 2 000 USD -dək köçürülən məbləğin 2%-i

•köçürülən məbləğ 350 EUR-dan aşağı olduqda 7 EUR; 

•köçürülən məbləğ Avro ilə 350,01 EUR-2000 EUR arasında olduqda 2%-i

•köçürülən məbləğ 70000 RUB-dan yuxarı olduqda 1400 RUB

•köçürülən məbləğ 2000 USD/EUR-dan yuxarı olduqda 40 USD/EUR



Litva Poçtuna AVRO ilə transsərhəd pul köçürmələri həyata keçirərkən (birdəfəlik köçürmənin məbləği 
1500-dən yuxarı olmamalıdır):

• köçürülən məbləğin 1,5%-i + 4,5 avro

Estoniyaya USD/EUR ilə transsərhəd pul köçürmələri zamanı:

Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:

•Köçürülən məbləğ 4950 ABŞ dolları /4950 avrodan aşağı və ya ona bərabər olduqda köçürülən məbləğin 1,5 % -i;

•köçürülən məbləğ 4 950,01 ABŞ dolları/avrodan yuxarı olduqda 75  ABŞ dolları;

AS Talveaed-ə (Estoniya) USD/EUR/RUB ilə transsərhəd pul köçürmələri zamanı:

Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:Göndərən tərəfdən tutulan komissiya:

Pul köçürməsinə görə İştirakçıdan/Partnyordan tutulan Komissiya aşağıdakı kimidir:

• köçürülən pulun məbləği 6 500 USD/5 000 EUR/ 200 000 RUB-dan aşağı olduqda köçürülən məbləğin 0,5 %-i 
(köçürmə zamanı Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 35%-dən artıq olmamaq şərtilə);

• köçürülən pulun məbləği 6500 USD-yə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 22,75 USD 
(köçürmə zamanı Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 35%-dən artıq olmamaq şərtilə); 

• köçürülən pulun məbləği 5000 EUR-ya bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 17,5 EUR
(köçürmə zamanı Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 35%-dən artıq olmamaq şərtilə); 

• köçürülən pulun məbləği 200 000 RUB-a bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 700 RUB 
(köçürmə zamanı Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 35%-dən artıq olmamaq şərtilə); 

Pul köçürməsinə görə İştirakçının/Partnyorun ödədiyi komissiya aşağıdakı kimidir:

• köçürülən məbləğin 0,5 %-i  (köçürmə zamanı Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 30%-dən artıq olmamaq
şərtilə).

• köçürülən məbləğ 4950 USD/EUR və yaxud 175 000 RUB-dan aşağı olduqda köçürülən məbləğin 2%-i;

• USD/EUR ilə köçürülən məbləğ  4950 USD/EUR-ya bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 80 USD/EUR + köçürülən
məbləğin 0,6%-i;

• RUB ilə köçürülən məbləğ 175 000 RUB-a bərabər və ya ondan yuxarı olduqda 2500 RUB + köçürülən 
məbləğin 0,6%-i.



0,01-500,00 USD/EUR 5 USD/EUR

köçürülən pulun 0,5%-i,  Göndərən 
tərəfdən tutulan komissiyanın 30%-dən 

artıq olmamaq şərtilə

500,01-1000,00 USD/EUR 1,0%

1000,01-2000,00 USD/EUR 0,9%

2000,01-5000,00 USD/EUR 0,8%

5000,01 USD/EUR və yuxarı 40 USD/EUR

UX ölkələrinə ABŞ dolları və Avro ilə transsərhəd pul köçürmələri həyata keçirərəkən:

• Köçürməyə görə Göndərən tərəfdən tutulan komissiyanın miqdarı istiqamətdən asılı olaraq dəyişə bilər.
Bu barədə məlumat saytda Sistem Tariflərində verilmişdir:  https://www.contact-sys.com/tariffs                               

• köçürülən məbləğin 0,5 %-i,  Göndərən tərəfin ödədiyi komissiyanın 30%-dən artıq olmamaq şərtilə

Vyetnama pul köçürmələri zamanı İştirakçıdan/Partnyordan tutulan komissiya: 

Vyetnam ərazisində Vietinbank, Agribank, VIB, Donga Bank, Eximbank və s. şöbələrində USD/EUR ilə
nağd ödəniş etmək üçün pul köçürmələri zamanı (CONTACT-HESAB xidmətindən başqa): 

Köçürmənin  məbləği Göndərən tərəfdən tutulan
komissiya

İştirakçının/Göndərən tərəfin
Partnyorunun Mükafatlandırılması 

Vytenam, Türkiyə, Çin, Nepal, Honkonq və "CONTACT-HESAB-UX" layihəsi istisna olmaqla,  istiqamətdən
asılı olmayaraq İştirakçıdan/Partnyordan pul köçürülməsinə  tutulan komissiya aşağdakı kimidir: 



Honkonqa pul köçürməsi zamanı İştirakçıdan/Partnyordan tutulan komissiya:

Çinə pul köçürməsi zamanı İştirakçıdan/Partnyordan tutulan komissiya:

1.5% köçürülən pulun 0,5%-i,  Göndərən tərəfdən tutulan
komissiyanın 30%-dən artıq olmamaq şərtilə

Qəbul edən tərəfin ünvanına əsasən evə* nağd şəkildə çatdırılma şərtilə pul köçürməsi zamanı

Göndərən tərəfdən 
tutulan ümumi komissiya

İştirakçının/Göndərən tərəfin Partnyorunun
Mükafatlandırılması 

* - bir sıra digər ölkələrdə də köçürmənin evə nağd pul və ya çek formasında çatdırılma ilə
edilməsi mümkündür. Ölkələr və tariflər barəsində məlumat
Sistemin saytında yerləşdirilmişdir: https://www.contact-sys.com/tariffs 

Köçürmələrin məbləği İştirakçıdan/Göndərən tərəfin
Partnyorundan tutulan komissiya

Göndərən tərəfdən tutulan komissiya

Köçürmələrin məbləği
İştirakçıdan/Göndərən tərəfin

Partnyorundan tutulan komissiya Göndərən tərəfdən tutulan komissiya

 5 001-dən yuxarı 9 20

(USD/EUR) (USD/EUR) (USD/EUR)

1 – 1 000 3 10

1000,01 – 5 000 6 15

20 USD

0,01 – 1 000,00 USD 3 USD 15 USD

1000,01 – 3 000,00 USD 6 USD



#ИМЯ? 2% +5 USD/3 EUR
0,5% (Göndərən tərəfdən

tutulan komissiyanın 30%-dən artıq 
olmamaq şərtilə) 

Nepala (Siddhartha Bank, Kumari Bank) pul köçürməsi zamanı İştirakçıdan/Partnyordan
tutulan komissiya:

Valyuta Köçürülən məbləğ
Göndərən tərəfdən 

tutulan ümumi komissiya

İştirakçının/Göndərən
tərəfin Partnyorunun
Mükafatlandırılması 

USD/EUR

2 AZN

3 AZN

5 AZN

10 AZN

10 USD/EUR 3 USD/EUR

15 USD/EUR 6 USD/EUR

20 USD/EUR 9 USD/EUR

5 USD/EUR 1,5 USD/EUR

Türkiyəyə pul köçürməsi zamanı İştirakçıdan/Partnyordan tutulan komissiya:

İştirakçının/Qəbul edən
tərəfin Partnyorunun adı 

Göndərən tərəfdən 
tutulan ümumi komissiya

İştirakçının/Göndərən tərəfin Partnyorunun
Mükafatlandırılması 


