"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də
fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə
TARİF CƏDVƏLİ
Tariflər
Xidmət növü

Milli valyutada
aparılan əməliyyatlar

Xarici valyutada
aparılan əməliyyatlar

Hesabın açılması
Cari hesabın açılması (əmanət açıldıqda xidmət haqqı tutulmur)

10 AZN

Hesab üzrə sənədlərin verilməsi
Son bir il - pulsuz;
bir ildən artıq müddətə - 5 AZN

Hesab üzrə çıxarışların verilməsi
Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi1
(hər bir sənədə görə)
Arayışın verilməsi (hər arayışa görə)

Cari il - 2 AZN;
əvvəlki illər - 10 AZN
10 AZN

Nağd vəsaitin qəbulu və verilməsi
Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi2

0.50%

Hesaba nağd vəsaitin qəbulu

0.60%
pulsuz

Müddətli əmanətlərin (faizlərlə birgə) geri ödənilməsi

0.1% (minimum 0.20 AZN,
maksimum 20 AZN)
pulsuz

Əmanət müqabilində kreditin nağd verilməsi

pulsuz

Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi

pulsuz

Dövlət büdcəsinə köçürülmə məqsədilə vəsaitlərin qəbulu

İstifadəyə yararsız əskinasların qəbulu və dəyişdirilməsi

5%

Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda)

5%

-

Köçürmələr
Bankdaxili köçürmələr
Müştərinin adına olan cari hesablar arasında
Digər müştərinin cari hesabına

pulsuz
0.05% (minimum 1 AZN maximum 50 AZN)

0.05% (minimum $1 ekv. maximum $50 ekv.)

Respublikadaxili köçürmələr
XÖHKS vasitəsilə
AZİPS vasitəsilə

0.1% (minimum 1 AZN maksimum 50 AZN)
0.15% (minimum 2 AZN maksimum 100 AZN)

Respublikadaxili valyuta köçürməsi

-

Respublikadaxili valyuta köçürməsi
(digər bankın Loro hesabından)

-

0.3% (minimum $20 ekv. maximum $100 ekv.)
0.1% (minimum $5 ekv. maximum $100 ekv.)

İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması

10 AZN

$ 10 ekv.

Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi

5 AZN

$ 5 ekv.

Ödəniş tapşırığının geri qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması

5 AZN

$ 5 ekv.

Respublikadan kənara köçürmələr
Köçürmə

-

"MBA-Moskva" və ya "IBA-Georgia" banklarının müştərilərinə köçürmə

-

Təcili icra edilən köcürmə (valyutalaşma tarixi cari iş günü olmaq şərti ilə)

-

0.3% (minimum $20 ekv. maksimum $500 ekv.)
0.20% (minimum $10 ekv. maksimum $400 ekv.)
0.5%(minimum $40 ekv. maksimum $600 ekv.)

İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması

-

$ 30 ekv.

Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi

-

$ 50 ekv.

Ödəniş tapşırığının geri qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması

-

$10 ekv.

1

- "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat"-ın müddəalarına uyğun

2

- Hesaba mədaxil edilən nağd pul mədaxil günündən 1 (bir) il müddətində çıxarıldıqda müştəridən nağd vəsaitin çıxarılmasına görə komisyon haqqı tutulmur

1

Tariflər
Xidmət növü

Milli valyutada
aparılan əməliyyatlar

Xarici valyutada
aparılan əməliyyatlar

“WebMoney” sistemi üzrə əməliyyatların aparılması
“WebMoney” elektron pul kisəsinə nağd vəsaitin qəbulu
“WebMoney” elektron pul kisəsindən nağd vəsaitin verilməsi

-

3%

-

Bank – 3%,
“WebMoney” – 0.8%

Depozit seyflərinin icarəsi
Kiçik (1500 kv.sm kiçik) seyf (aylıq icarə haqqı)

20 AZN (ƏDV-siz)

Böyük (1500 kv.sm artıq) seyf (aylıq icarə haqqı)

40 AZN (ƏDV-siz)

Seyfin açarının itirilməsi/yararsız hala salınmasına görə cərimə

100 AZN (ƏDV-siz)

Mübadilə əməliyyatları (konvertasiya)
Nağd valyuta mübadiləsi
(ABB-nin nağd mübadilə məzənnəsinə uyğun)

pulsuz

Nağdsız valyuta mübadiləsi
(ABB-nin nağdsız mübadilə məzənnəsinə uyğun)

0.5%

Kreditin alınması ilə bağlı əməliyyatlar
Kreditin alınması zamanı Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri xidmətindən çıxarışın
alınması

1 AZN

Elektron bankçılıq və digər xidmətlər
İnternet Bank xidmətinə qoşulma

pulsuz

Mobil Bank xidmətinə qoşulma

pulsuz

"Avtomatik ödəmə", "sweep in"3, "sweep out"4 xidmətlərinə qoşulma
(Kredit ödənişləri istisna olmaqla)

5 AZN

Xidmətlər üzrə əməliyyatın aparılması

Mövcud tariflərə uyğun

3

- Hesabın qalığı müəyyən olunmuş məbləğdən aşağı olduqda, həmin hesaba vəsaitin digər hesabdan avtomatik köçürülməklə qalığın artırılması;

4

- Hesabın qalığı müəyyən olunmuş məbləğdən yuxarı olduqda, həmin artıq məbləği avtomatik şəkildə digər hesaba köçürülməsi.

2

