Kart

TamGənc Visa

Kartın növü

Kombo: kartın ön tərəﬁ debet kartı, arxa tərəﬁ isə
kredit kartıdır. Müştəri gələcəkdə kredit limitinin
açılması üçün müraciət etdikdə, müştərinin kredit
limitinin eyni kartda açılması nəzərdə tutulur.

Valyuta

AZN/USD/EUR (kredit limiti yalnız AZN
valyutasında açılır)

Xidmət haqqı

10 AZN
Ad günü olanlara – Pulsuz*
*Doğum günü tarixindən etibarən 30 gün
müddətində ﬁliallarda pulsuz sifariş edilə bilər.

Müddət

5 ilədək

SMS məlumatlandırma

Ödənişsiz

Karta mədaxil üzrə komissiya

0%

Qalığa faiz

ABB Mobile-da qeydiyyatdan keçirilmiş kartdakı
qalığa illik 6% hesablanaraq ayın sonunda kart
hesabına köçürülür.
Qeyd: Yalnız AZN valyutasında kartlara şamil
olunur.
Qeyd: Qalığa faiz vəsaitin maksimum 3 000 AZNdək hissəsinə hesablanır. Minimal qalıq tələbi
yoxdur.

Keşbek

Debet tərəﬁ üzrə:
5942, 7994, 4121, 4112, 7991, 5815 MCC–ləri
üzrə - 5%
Hər ödənişdə - 1%
Kredit tərəﬁ üzrə:
ABB-nin POS terminallarında və elektron
ticarət xidmətində həyata keçirilən
birdəfəlik ödənişlər zamanı - 2%
Digər bankların POS terminallarında və
elektron ticarət xidmətində həyata
keçirilən birdəfəlik ödənişlər zamanı - 1%

·
·
·
·

Qeyd: Kommunal ödənişlər, mobil operator
ödənişləri, vergi/gömrük, dövlət və sığorta
ödənişləri, maliyyə institutlarına ödənişlər, kredit
ödənişləri, KartTransfer, Unique cash, Quasi cash
ödənişləri zamanı kəşbək hesablanmır.
Eyni kartla ay ərzində qazanılan maksimal keşbək
məbləği 300 AZN-dir.
Debet hissəsi üzrə kartlararası köçürmələrə görə
komissiya

Bütün kartlara:
0% (aylıq 2000 AZN-ə və ekvivalentinə
qədər) ekvivalentindən yuxarı)
1%, min. 1 AZN (aylıq 2 000 AZN-dən və
ekvivalentindən yuxarı)

Debet hissəsi üzrə şəxsi vəsaitin nağdlaşdırılması

Ölkədaxili bütün ATM-lər və POS terminallardan:

· 0% (aylıq 5000 AZN və ekvivalentinə qədər)
· 1%, min. 1 AZN (aylıq 5 000 AZN-dən və
ekvivalentindən yuxarı)

Kredit xəttinin nağdlaşdırılmasına görə komissiya

1.5% (min. 2 AZN)

Kredit limiti

300 - 15 000 AZN

Kredit xəttindən istifadə müddəti

36 ayadək

Güzəşt müddəti

60 günədək (öhdəliyin yarandığı aydan sonrakı
ayın sonunadək)

Güzəşt müddətində illik faiz dərəcəsi

0%

Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi

24%

Kredit xətti üzrə nağdlaşdırma limiti

Kredit xəttinin 50%-i

Kart hesabının ödəniş terminalları və ABB-nin cashin ATM-ləri, ABB Mobile və bankın MXS-lərinin
kassaları vasitəsilə artımı

Ödənişsiz

Kart hesabından çıxarış

Ödənişsiz

Borcun olmaması barədə arayışın təqdim olunması

10 AZN

