Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə tarif cədvəli
Milli valyuta

Xarici valyuta

Cari hesabın açılması

ödənişsiz

ödənişsiz

1a

Cari hesabların bağlanılması

ödənişsiz

ödənişsiz

1b

Cari hesabın istifadə edilməməsi üzrə komissiya

mövcud deyil

mövcud deyil

2

Cari hesabın xidmət edilməsi:
cari il-pulsuz

cari il-pulsuz

əvvəlki illər - 5 AZN

əvvəlki illər - 5 ş.v.

cari il - 4 AZN

cari il - 5 ş.v

əvvəlki illər - 10 AZN

əvvəlki illər - 10 ş.v

1

2a

2b

Hesab üzrə çıxarışların təqdim edilməsi
Bank-maliyyə sənədləri üzrə dublikatın
verilməsi (hər bir sənəd üçün)

2c SMS bankinq xidmətinə qoşulma
2d Hesab üzrə arayışların təqdim edilməsi

illik - 15 AZN
10 AZN (əmanət hesabı istisna olmaqla)
5 AZN

2e Arxivdən sənədlərin verilməsi
3

Nağd vəsaitin verilməsi:

Cari hesabdan (o cümlədən gəlirli hesabdan)
müştəri tərəfindən daha öncə nağd şəkildə
3a
mədaxil edilmiş vəsaitin verilməsi (hansı filialda
mədaxil etməsindən asılı olmayaraq)

ödənişsiz

Cari hesabdan (o cümlədən gəlirli hesabdan)
3b nağd vəsaitin verilməsi (müştəri tərəfindən
həmin gün mədaxil edilmiş məbləğ)
Cari hesabdan (o cümlədən gəlirli hesabdan)
3c
müştəri hesabına köçürülmüş vəsaitin verilməsi

0.6% (GBP -1%)
0.6% (GBP -1%)
ödənişsiz

3d Əmanətlərin cari hesab vasitəsi ilə qaytarılması
3e

Əmanət girovu əsasında kreditin nağd şəkildə
verilməsi

ödənişsiz

4

Nağd vəsaitin qəbulu

ödənişsiz

Cari hesablar üzrə nağd vəsaitin GBP
valyutasında qəbulu
Nağd vəsaitin istənilən hesaba (və ya hesab
4b
açılmadan) RUB valyutasında qəbulu.
Nağd vəsaitin istənilən hesaba (və ya hesab
4c
açılmadan) 500 EUR nominalında qəbulu.
4a

1%
2%
2%

5 Köçürmələr
5a

5b

Bankdaxili köçürmələr (öz hesabına və eyni
filial daxilində köçürmələr istisna olmaqla)
Ölkədaxili köçürmələr

0,1% (min 1 AZN max 200)

0,1% (min 1 USD max 200)

AZİPS: 0,075%
(min 1 AZN max 120)
XÖHKS :0,075%
(min 0.50 AZN max 40)

0,15%(min 2 USD max 300)
USD 0,3%(min 20 max 300)

5c

Ölkəxarici köçürmələr

AVR 0,3%(min 22 max 300)
RUR 0,3%(min 500 max 9000)

-

GBP 0,3%(min 25 max 250)

5d Sürətli pul köçürmələr üzrə köçürmə əməliyyatları
5e

Köçürmə şərtlərinin dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi,
geri qaytarılması (müştərinin rəsmi tapşırığı ilə)

sistem tariflərinə uyğun olaraq
5 AZN

25 USD + digər bankın
komissiyaları

6

Konvertasiya əməliyyatları:

6a

Nağd konvertasiya əməliyyatı

Təyin olunan Bank məzənnəsinə uyğun olaraq

7

Nağd vəsaitlərin inkasassiyası

müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq

Tariflərə əlavə:
Bank və Müştəri arasında digər əlavə müqavilə olmadığı halda standart tariflər tətbiq olunur.
Əlavə razılıq olmadığı halda Bank müştərinin ödəniş tapşırığını həyata keçirmək üçün korrespondent-Bank seçir.
Müqavilədə əlavə bənd olmadığı halda, Bank birtərəfli şəkildə tariflərdə dəyişiklik həyata keçirdə bilər
Kassa-hesablaşma xidmətləri Bazar Ertəsi-Cümə günü saat 9.30-dan 16.30-a kimi göstərilir.
Pul köçürmələri üzrə mövcud limitlər :
Ölkədaxili köçürmələr üzrə limit mövcud deyil
Fiziki şəxsin ödəniş tapşırığı təqdim etmədən ölkəxaricinə köçürmə edə biləcəyi gündəlik məbləğ :
1.000 USD (ekv) təşkil edir.
Ay ərzində köçürmə üçün təyin olunan limit - 10.000 USD (ekv) təşkil edir. 1.000 USD (ekv) artıq köçürmə
etmək üçün şərtlər bunlardır :
1) Təsdiq edici sənədləri təqdim edildiyi halda 1-ci dərəcəli qohumlara (ər (arvad), valideynlər,o cümlədən
ərin (arvadın) valideynləri,baba,nənə,nəvə,övlad,övladlığa götürülən,qardaş,bacı) vəsait koçürmə.
2) Gəlir mənbəyi haqqında arayış, hesab-faktura və ya müqavilə təqdim edildiyi halda vəsait köçürmə.
1.000 USD (ekv) məbləğindən yuxarı koçürmə həyata keçirilən zaman hesab açılması mütləqdir.

