ABB ASC-də hüquqi şəxslər,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
ﬁziki şəxslər və kredit təşkilatlarına
göstərilən bank xidmətləri üzrə
TARİF CƏDVƏLİ

Tariflər
Xidmət növü
Milli valyutada aparılan
əməliyyatlar

Xarici valyutada aparılan
əməliyyatla

Hesabın açılması
Bank hesabının açılması

pulsuz
Hesab üzrə sənədlərin verilməsi

Hesab üzrə çıxarışların verilməsi

pulsuz

Bank-maliyyə sənədlərinin, o cümlədən çıxarışların surətinin verilməsi
1 (hər bir sənədə görə)

Cari il - 2 AZN; əvvəlki illər - 10 AZN

10 AZN

Arayışın verilməsi

Hesab əməliyyatları üzrə məlumatların ötürülməsi
SMS-məlumatlandırma

pulsuz

E-mail məlumatlandırma

pulsuz

Nağd vəsaitin qəbulu və verilməsi

Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi

0.5%

0.6%

pulsuz

Hesaba nağd vəsaitin qəbulu bankın kassaları vasitəsilə
0,05% (min. 1 AZN,
maks. 50 AZN)

Müştərinin digər ﬁlialdakı şöbədəki hesabına nağd vəsaitin qəbulu

0,05% (min. 1 USD ekv.,
maks. 50 USD ekv.)

İstifadəyə yararsız əskinasların qəbulu və dəyişdirilməsi

5%

Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (100 AZN-dən çox olduqda)

5%

6 AZN

Nağd vəsaitin alınması üçün çek kitabçası (25 vərəq)

razılaşmaya əsasən

Nağd vəsaitlərin və qiymətlilərin inkassasiyası

E-Manat ödəniş terminallarında
Hesaba nağd vəsaitin mədaxili

pulsuz

Gündəlik mədaxil limiti

15 000 AZN

Köçürmələr
Bankdaxili köçürmələr
pulsuz

Müştərinin bir ﬁlialda/şöbədə olan hesablarına köçürmə

Müştərinin digər ﬁlialda/şöbədə olan hesabına köçürmə

0.02% (min. 1 AZN maks. 20 AZN)

0.02% (min. 1 USD ekv. maks. 20 USD ekv.)

Digər bankdaxili köçürmə

0.05% (min. 1 AZN maks. 50 AZN)

0.05% (min. 1 USD ekv. maks. 50 USD ekv.)

Respublikadaxili köçürmələr
Ani Ödənişlər Sistemi vasitəsilə

0.1% (min. 1 AZN –
maks. 50 AZN)

-

XÖHKS vasitəsilə

0.1% (min. 1 AZN –
maks. 50 AZN)

-

AZİPS vasitəsilə

0.15% (min. 3 AZN –
maks. 100 AZN)

-

-

0.1% (min. 1 USD ekv. maks. 50 USD ekv.)

İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması

10 AZN

10 USD ekv.

Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi

5 AZN

5 USD ekv.

Ödəniş tapşırığının geri qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunmas

5 AZN

5 USD ekv.

Respublikadaxili valyuta köçürməsi

Respublikadan kənara köçürmələr
Köçürmə

-

0.30% (min. 30 USD ekv. maks. 500 USD ekv.)

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

-

0.20% (min. 10 USD ekv. maks. 400 USD ekv.)

"MBA-Moskva" bankların müştərilərinə köçürmə

-

0.5% (min. 40 USD ekv. maks. 600 USD ekv.)

İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması (xarici bankın xidmət haqqı da əlavə oluna bilər)

-

50 USD ekv.

Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi

-

50 USD ekv.

Ödəniş tapşırığının geri qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunmas

-

10 USD ekv.

Mübadilə əməliyyatları (konvertasiya)
pulsuz

Bankın alış/satış məzənnəsi ilə aparılan konvertasiya əməliyyatları

Elektron bankçılıq
İnternetBank xidmətinə qoşulma

pulsuz

İnternetBank parol kalkulyator (açarlarının) əldə edilməsi Açarların sayı bir və ya
iki olduqda 2-dən çox olduqda əlavə hər açara görə birdəfəlik ödəniş

pulsuz
30 AZN

İnternetBank parol kalkulyator (mobil telefon)

pulsuz

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

Xidmət növü

Tariflər

Qarantiya əməliyyatları
Qarantiyanın açılması (Respublikadaxili Tender qarantiyası)

0.3% (min. 50 AZN/USD/EUR)

Qarantiyanın açılması (Digər)

0.3% (min. 100 AZN/USD/EUR)

Şərtlərin dəyişdirilməsi (Respublikadaxili Tender qarantiyası)

50 AZN/USD/EUR

Şərtlərin dəyişdirilməsi (Digər)

100 AZN/USD/EUR

Məbləğin artırılması (Respublikadaxili Tender qarantiyası)2

0.3% (min. 50 AZN/USD/EUR)

Məbləğin artırılması (digər)2

0.3% (min. 100 AZN/USD/EUR)

Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında qarantiyanın açılması

0.3% (min. 150 AZN/USD/EUR)

Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında açılmış qarantiya məbləğinin artırılması2

0.3% (min. 150 AZN/USD/EUR)

Qarantiyanın avizolanması (Respublikadaxili)

0.1% (min. 50 AZN/USD/EUR - maks. 300 AZN/USD/EUR)

Qarantiyanın avizolanması (Respublikadankənar)

0.1% (min. 50 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Qarantiya üzrə təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və ödənilməsi

0.1% (min. 100 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Prinsipalın müraciəti əsasında qarantiyanın ləğvi

50 AZN/USD/EUR

Akkreditiv
Akkreditivin açılması

0.3% (min. 100 AZN/USD/EUR)

Şərtlərin dəyişdirilməsi

100 AZN/USD/EUR

Məbləğin artırılması2

0.3% (min. 100 AZN/USD/EUR)

Akkreditivin avizolanması

0.1% (min. 100 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Ötürüləbilən (transferable) akkreditivin ötürülməsi

0.2% (min. 100 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu, yoxlanılması

0.1% (min. 100 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Ödəniş

0.1% (min. 100 AZN/USD/EUR - maks. 500 AZN/USD/EUR)

Prinsipalın müraciəti əsasında akkreditivin ləğvi

100 AZN/USD/EUR

İnkasso
Sənədlərin inkassoya qəbulu

0.1% (min. 100 AZN/USD/EUR)

Şərtlərin dəyişdirilməsi

50 AZN/USD/EUR

Digər
ABB ASC-yə aid olmayan əqdlər üzrə məlumat və sorğuların göndərilməsi,
yönəldilməsi və s.

100 USD

100 AZN/USD/EUR

Qarantiya və Akkreditiv üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması

100 AZN

İtirilmiş sənədlərin surət və dublikatların verilməsi (hər sənəd toplusu üçün)

Yerli poçt xidmətləri (hər sənəd toplusu üçün)

10 AZN

Xarici poçt xidmətləri (hər sənəd toplusu üçün)

70 USD

2 Artırılan məbləğə hesablanır
Digər valyutada olan əqdlər üzrə xidmət haqqı əməliyyat gününə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəﬁndən müəyyən olunan rəsmi məzənnəsi ilə AZN ekvivalentində tutulur

Kart əməliyyatları
Xidmət növü

Tarif

Vəsaitin əmək haqqı kartlara köçürməsi

0.80%

Ödəniş kartlarının buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (AZN ilə)
MasterCard Debit

VISA Classic /
MC Standard

VISA Gold /
MC Gold

VISA Platinum /
MC Platinum

VISA Business /
MC Business

VISA Business Gold

Gömrük kart
(VISA Electron)

SahibKart

illik - 10

illik - 10

illik - 30

illik - 50

illik - 15

illik - 30

illik - 10

3 illik - 10

- Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir

Digər xidmətlərə görə komisyon haqları
Kartın təcili hazırlanması (yalnız Bakı, Sumqayıt, Xırdalan və Gəncə şəhərlərində
yerləşən Bankın ﬁlial və şöbələri üçün)

10 AZN

PIN-change (PIN kodun dəyişdirilməsi) xidməti

1 AZN

Bloklaşmış PIN kodun bərpası

pulsuz

0.40 AZN aylıq (ƏDV ilə)

"SMS xəbərdarlıq" xidməti
Kart yararsız hala düşdükdə və ya PİN-kodu unudulduqda kartın müddətindən
asılı olmayaraq yeni kartın verilməsi

5 AZN

Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərdən yararsız hala düşdükdə (maqnit zolağının
və ya çipin oxunmamağı, kart pəstahının və ya PİN zərﬁnin əvvəlcədən yararsız olması)
ödəniş kartının yenilənməsi

pulsuz

Ödəniş kartı itirildikdə və ya oğurlandıqda yeni kartın verilməsi

Kartın növündən asılı olaraq bankın mövcud tariflərinə uyğun

- İş günləri saat 14:00-a kimi sifariş edilən kartlar həmin gün hazırlanır
- SMS Notiﬁcation - VISA Gold/MC Gold, VISA Platinum/MC Platinum ödəniş kartları üçün pulsuz
- Digər komissiyalarla bağlı məlumatı "ABB" ASC-də ödəniş kartları üzrə "T A R İ F" cədvəlində nəzərdən keçirə bilərsiniz

Xidmət növü

Tarif
Depozit qutuların icarəsi (Bakı şəh. / Region)

Kiçik (0-20,000 kub. sm) (aylıq icarə haqqı)

15 AZN / 10 AZN (ƏDV dax.)

Orta (20.000 kub.sm - 60.000 kub.sm) (aylıq icarə haqqı)

30 AZN / 15 AZN (ƏDV dax.)

Böyük (60.000 kub.sm artıq) (aylıq icarə haqqı)

50 AZN / 30 AZN (ƏDV dax.)

Seyﬁn açarının itirilməsi/yararsız hala salınmasına görə cərimə (ƏDV dax.)

120 AZN

Elektron depozit qutuları üçün nəzərdətutulmuş xüsusi plastik kartın
itirilməsi/yararsız hala salınmasına görə cərimə (ƏDV dax.)

20 AZN

