MÜŞTƏRİ QRUPLARI VƏ KATEQORİYALARI BARƏDƏ MƏLUMAT 26.12.2019-dan etibarən
Müştərilər Qruplara və Kateqoriyalara bölünməklə təsnifləşdirilir.
Kateqoriyalar Fərdi Sahibkar, Hüquqi və Fiziki şəxslərdən ibarətdir. Mövcud tariflərdə bəzi məhsullar üzrə faiz və komissiyalar müştəri qruplarına görə fərqləndirilsə də, kateqoriyalara görə
ümumiləşdirilmişdir.
Qruplar:
Maaş Qrupu – Əməkdaşlarının əmək haqqı və sairə ödənişlərini ASB üzərindən həyata keçirən (həm şirkətin, həm işçilərinin hesabı ASB-də olmaq şərtilə) təşkilatlar və onların əməkdaşları.
Pos(Üye iş yeri) Qrupu – ASB-dən pos terminal xidməti alan müştərilərin bankla əməkdaşlığının əsas istiqamətini pos terminal məhsulu üzərində quran (pos əməliyyat və ya dövriyyəsinin həcmi
çox olan) müştərilərdir.
A Qrupu - Siyahısı İdarə Heyətinin Sədri tərəfindən təsdiq edilən bəzi dövlət müəssisələri və onların işçiləri, dövlətdən təqaüd alan şəxslər, ölkə əhəmiyyətli şirkət və təşkilatlar və onların işçiləri,
ASB ilə mövcud əməkdaşlığı daha aktiv formada inkişaf etditməyə istiqamətlənmiş və gələcəkdə Maaş və ya Pos müştəri qruplarına aid edilməsi ehtimal edilən müştəriləridir.
B Qrupu - Digər (yuxarıdakı) qruplara daxil olmayan, bankla əməkdaşlığını yeni başlayan və ya əməliyyat həcmı və sayı müntəzəm xarakter daşımayan, bank xidmətlərinin yalnız məhdud hissəsini
ASB-dən alan bütün digər müştərilərdir.
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FƏRDİ SAHİBKAR, HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri.
HESAB AÇILMASI VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ

MAAŞ

POS

A

B

Əmək haqqı və digər bütün hesablarından çıxarışlar*
PULSUZ
Çek kitabçasının verilməsi (25 vərəqli)
10 AZN + Digər Xərclər
Bütün növ hesablar üzrə arayışlar
Hesab üzrə audit sorğu cavablandırılma
Cari hesabların açılması
PULSUZ
* Hesab qalığını təsdiq edən arayış verilərəkən eyni hesab üzrə çıxarış arayışa əlavə edildikdə toplam cəmi 10 AZN komissiya alınır.
- Səfirliklər, Universitetlər və Miqrasiya İdarəsi üçün verilən arayışlarda qeyd edilən məbləğlər həmin gün bloklanır (arayışın verildiyi tarixdə qeyd edilən məbləğ məxaric edilmir).
- Elektron formada e-mail ünvana göndərilən və ya İnternet/Mobil Bankçılıq Xidməti kanalı vasitəsi ilə əldə edilən çıxarışlar pulsuz təqdim edilir.

NAĞD VƏSAİTLƏR

MAAŞ

POS

A

B

Kassadan Nağd Məxaric (milli valyutada)
0,3 %
0,2 %
0,4 %
0,5 %
(nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*)
Kassadan Nağd Məxaric (xarici valyutada)
0,4 %
0,4 %
0,7 %
0,8 %
(nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*)
Nağd Vəsaitlərin İnkassasiyası**
0,1 % (Min. 50 – Maks. 0,1 % (Min. 50 – Maks.
0,1 % (Min. 100 – Maks. 0,2 % (Min. 100 – Maks.
(Əlavə xərclər razılaşmaya əsasən müştəridən silinəcəkdir)
500 AZN)
500 AZN)
500 AZN)
700 AZN)
Nağd mədaxil olunan vəsait digər filialdan məxaric edildikdə
PULSUZ
* Cari təqvim ili ərzində hesaba toplam nağd mədaxil edilən məbləğdən yaranmış və istifadə edilməmiş “komissiyasız nağd çəkmə limiti”cari ilin son iş gününün hesab qalığından çox
olduğu təqdirdə, hesab qalığına bərabərləşdiriləcəkdir.
** İnkassasiya müştərinin ASB-də olan şəxsi hesabına mədaxil edilməsi üçün nəzərdə tutulduğunda, məbləğindən asılı olmayaraq yalnız yuxarıda nəzərdə tutulan minimum xidmət
haqqı tətbiq ediləcəkdir.
- Əmək haqqı məbləğlərini filialların kassasından nağd şəkildə məxaric edərkən nağd çəkmə komissiyası tətbiq edilmir.
- Müddətli Əmanətlər üzrə hesablanmış faiz məbləği nağd formada məxaric edilərkən nağd çəkmə komissiyası tətbiq edilmir.

KONVERTASİYA ƏMƏLİYYATLARI

MAAŞ

POS
Alış

A

B
Satış

USD / EUR
RUB/GBP/TRY
Bankın gündəlik elan edilən rəsmi məzənnəsi ilə icra olunur.
USD
RUB > 2.000.000 / EUR > 50.000
Qeyri-Nağd
RUB < 2.000.000 / EUR < 50.000
GBP/TRY
Bankın gündəlik elan edilən rəsmi məzənnəsi ilə icra olunur.
* Maliyyət AR Mərkəzi Bankının rəsmi alış/satış məzənnələrindən fərqli olduğu təqdirdə baza olaraq Mərkəzi Bankın rəsmi alış/satış məzənnələri tətbiq ediləcəkdir.
- İnternet/Mobil Bankçılıq Xidməti kanalı ilə icra edilən konvertasiya əməliyyatlarında məzənnələrə əlavə 10% güzəşt tətbiq edilir.
Nağd
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MÜDDƏTLİ ƏMANƏTLƏR

MAAŞ, POS, A, B

AZN üzrə illik %
AZN üzrə illik %
USD üzrə illik %
EUR üzrə illik %
GBP üzrə illik %
(Hüquqi şəxs)
(Fiziki şəxs)
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
Aylıq
Müddət sonu
Aylıq
Müddət sonu
Aylıq
Müddət sonu Aylıq Müddət sonu Aylıq
Müddət sonu
1 ay
1%
1%
3 ay
2%
3%
6 ay
3%
4%
9 ay
4%
5%
1 il
5%
6%
6%
7%
1,5 %
2%
0,3 %
0,5 %
0,3 %
0,5 %
- Əmanət məbləği müqavilə üzrə nəzərdə tutulan vaxtından əvvəl çəkilərsə ödəniləcək illik faiz dərəcəsi 0.10 % olaraq təyin ediləcəkdir.
- Filiallar ən yüksək illik depozit faizi +0,50 %-lə Baş ofisə vəsait verə və +1,00 %-lə Baş ofisdən vəsait cəlb edə bilər.
- Əmanətlər üzrə hesablanmış faiz məbləği nağd formada məxaric edilərkən nağd çəkmə komissiyası tətbiq edilmir.
- Təminatı müddətli əmanət hesabları olan kredit və kredit kartların müddəti 1 ildən artıq olduqda, maksimum 36 ay olmaqla müddətli əmanət hesabları açıla bilər ki, bu zaman həmin
əmanətlərə 1 illik müddət üçün nəzərdə tutulan əmanət faizləri tətbiq ediləcəkdir.
- 500.000 AZN və ekvivalentindən yuxarı olan xarici valyuta əmanətlərərinə individual qaydada baxılır.

MÜDDƏTSİZ
ƏMANƏTLƏR

VİP
AZN üzrə illik %
(Hüquqi şəxs)
Aylıq
Müddət sonu
6%
-

MAAŞ, POS, A, B
AZN üzrə illik %
(Fiziki şəxs)
Aylıq
Müddət sonu
2%
-

USD üzrə illik %
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
Aylıq
Müddət sonu
-

EUR üzrə illik %
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
Aylıq Müddət sonu
-

GBP üzrə illik %
(Hüquqi/Fiziki şəxs)
Aylıq
Müddət sonu
-

Müddətsiz hesab qalıqları
 Müddətsiz hesab qalıqları üzrə faizlərin hesablanması (verilməsi/ödənməsi) Bankın daxili qaydaları ilə birtərəfli olaraq tənzimlənir (faizlərin hesablanmasına

başlanması, dayandırılması, faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi).

POS TERMİNAL

MAAŞ, POS, A, B
ASB Bank və Milli Kart üzvü Bank Kartları – Birdəfəlik Satış
1%
Digər Bank Kartları – Birdəfəlik satış
2%
2 – 12 ay Taksitli Satış
Razılaşmaya əsasən*
Bonus hesablamaları
POS Terminallarda əməliyyatlar üzrə
Virtual Pos Xidməti (VPos)
komissiya haqqı
POS-terminalların quraşdırılması
POS-terminallar üçün aylıq xidmət haqqı
POS-terminalın qeydiyyatının ləğvi
PULSUZ
POS-terminalın yenidən qeydiyyatı
Vergi orqanlarına kodların göndərilməsi
- Ticarət obyektlərində qurulan POS-Terminallarda əməliyyatlar üzrə komissiya haqqı təsərrüfat subyekti tərəfindən ödənilir.
- POS-Terminal ilə keçirilən əməliyyatlar üzrə məbləğlər Bank tərəfindən təsərrüfat subyektinə “gün sonu” əməliyyatının icrasının ertəsi günü keçirir.
- POS-Terminal dövriyyəsi aylıq 1000 AZN-dən az olan və Bankın digər məhsullarından istifadə etməyən və ya az istifadə edən müştərilərdən aylıq 15 AZN komissiyası alına bilər.
* “Razılaşmaya əsasən” qeydi üzrə məsələlərdə tariflər filial və departamentin təklifi əsasında əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün təsdiqi ilə təyin olunur.
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MAAŞ, POS, A, B

PLASTİK KARTLAR
Debit Kart

Plastik
kartlarla
xidmətlərin
göstərilməsi

Mastercard(Maestro) / Visa(Classic/Electron/Virtual)
Visa Gold
Mastercard - Standard
Visa - Classic
Kredit Kart/ Əlavə Kredit Kart
Mastercard / Visa - Gold
Mastercard Platinum / Business
Visa - Platinum / Business
Visa - Infinite
Kartın təcili (ən geci növbəti iş gününün sonuna kimi təhvil üçün hazırlanması) sifarisi üçün əlavə ödəniş
3D Secure / Kart statusu dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləş-si, açılması) / SMS məlumatlandırma
Pin set (filiallarda)
Geriçağırma("Chargeback") üzrə araşdırmanın aparılması (Mastercard/Visa) - (hər əməliyyat üzrə)
İstifadə müddəti bitməzdən əvvəl kartın eyni müddətə yenisi ilə əvəz edilməsi(yenilənməsi)*
Cashback (kredit kartlar üzrə icra edilən qeyri nağd ödənişlərə verilən bonus və / və ya geri ödənilən məbləğ)*
Debit Kart (VÖEN-li hesablara bağlı kartlar xaric)
ASB kartları ilə ASB ATM/POS-larında nağd çəkmə
əməliyyatları komissiyası
Kredit Kart
ASB kartları ilə Milli Kart üzvü digər Bankların ATM və POS Terminallarından nağd çəkmə əməliyyatları komissiyası
Ölkədaxili digər Banklar və Xarici ölkələrin ATM və POS Terminallarından nağd çəkmə əməliyyatları komissiyası
Debit Kartdan-Bütün Kartlara
ATM-də “Card to Card” komissiyası
Kredit Kartdan-Bütün Kartlara
Günlük “Card to Card”/nağd çəkmə limiti (bütün növ kartlar)
ATM, POS Cash (ATM + POS Cash)

5 AZN
20 AZN
15 AZN
20 AZN
25 AZN
50 AZN
10 AZN

PULSUZ

1 AZN (hər əməliyyat üzrə)
25 AZN / 25 USD / 25 EUR
5 AZN
Min 1%*
PULSUZ **
1%
2,5 % (min. 2 AZN/USD/EUR)
Gündəlik
3 % (min. 5 AZN/USD/EUR)
istifadə
0,1 %(min. 1 AZN/USD/EUR)
limitləri, nağd
2%
və qeyri-nağd
4.000 AZN / 2.000 USD /2.000 EUR
əməliyyatlar
Standart:
6.000 AZN / USD / EUR
Debit kartlar üzrə toplam günlük istifadə limiti(nağd+qeyri-nağd)*
İkiqat:
12.000 AZN / USD / EUR
Üçqat:
18.000 AZN / USD / EUR
Bütün növ Kredit Kart məhsulları üzrə limitdən nağd istifadə həddi
50 %
Kredit Kart Faizi
2 % (aylıq)
Minimum ödəmə məbləği
25 %
Kredit kartları Gecikmə faizi
3 % (aylıq)
üzrə faiz və
Kredit Kartı ilə Kredit və Kredit Kartı borclarının ödənilməsi(Onlayn)
2%
Hesabdan çıxarış tarixi + 10 gün
komissiyalar Son ödəmə tarixi
Hesabdan çıxarış tarixi
Hər ayın 10-u və ya 30-u
Təlimatlı taksit (ümumi kart borcu/ekstre borcu/işləm məbləği) komissiyası Mastercard(Extra card)
1%
2-12 ay / Fərqli müddətli təlimatlı taksit faizi (ümumi kart borcu/ekstre borcu/işləm məbləği)
2 % (aylıq)
- Super Extra Kredit Kart, Maaş, təqaüd və müddət ərzində faiz və ya əsas məbləğdən istifadə imkanı olan müddətli əmanət (depozit) məhsulları üzrə əmanət müştərilərinə verilən debit
kartlar pulsuzdur və istifadə müddəti bitməzdən əvvəl bütün səbəblərə görə (xətalı çap edilmiş kartlar və bank tərəfindən aparılan yeniləmələr istisna olmaqla) yenilənərsə
(dəyişdirilərsə) bu tariflərə uyğun olaraq ödənişli təqdim edilir.
- "Unique" tipli əməliyyatlara (mərc oyunları) pul köçürmələri icra olunmur.
- Kartlara görə xidmət haqqı kartın müddətindən asılı olmayaraq bir dəfəlik öncədən alınır(maksimum 3 illik)
*İstifadə müddəti bitməzdən əvvəl kartın eyni müddətə deyil, yeni kart olaraq növbəti 3 illik müddətə təqdim edilməsi bu tariflərə uğun ödənişli təmin edilir.
* Kartlar emissiya edilərkən gündəlik istifadə limitləri Standrat olaraq tətbiq edilir. Müştərilər tərəfindən ehtiyac yarandığı hallarda rəsmi müraciət və əlavə risk öhdəliyi götürülməklə
tariflərə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər.
** VÖEN-li hesablara bağlı debit kartlardan nağd məxariclər zamanı nağd çəkim komissiyası tariflərə uyğun tutulur.
*Cashback-in tətbiq edilməsi şərtləri Bankın daxili qaydaları ilə birtərəfli olaraq tənzimlənir ( Cashback-in verilməsi, dayandırılması, faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi və sairə Bankla
təsərrüfat subyekti arasındakı müqaviləyə əsasən, digər təsərrüfat subyektlərində isə Bank tərəfindən birtərəfli olaraq təyin edilir).
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MAAŞ, POS

KÖÇÜRMƏLƏR
XÖHKS
AZİPS

AZN
(ölkə daxili)

0,08 %
(Min. 1 AZN – Maks.80 AZN)
0,09 %
(Min. 2 AZN – Maks. 90 AZN)
0,20 %
Min.20-Maks.250 USD
Min.25-Maks.250 EUR
Min.35-Maks.300 GBP
Min.35-Maks.300 TRY
Min.50-Maks.300 AZN

A
0,09 %
(Min. 1 AZN – Maks.90 AZN)
0,12 %
(Min. 2 AZN – Maks. 120 AZN)
0,25 %
Min.20-Maks.300 USD
Min.25-Maks.300 EUR
Min.35-Maks.350 GBP
Min.35-Maks.350 TRY
Min.50-Maks.350 AZN
PULSUZ
0,3%

B
0,10 %
(Min. 1 AZN – Maks.100 AZN)
0,15 %
(Min. 2 AZN – Maks. 150 AZN)
0,30 %
Min.20-Maks.350 USD
Min.25-Maks.350 EUR
Min.35-Maks.400 GBP
Min.35-Maks.400 TRY
Min.50-Maks.400 AZN

SWIFT
USD
OUR
EUR
(ölkə daxili və xarici)
GBP
TRY
Digər valyutalar
Bank daxili köçürmə (hesabdan hesaba)
Əmək haqqı ödənişləri üzrə xidmət haqqı
Bank daxili köçürmə
0,1% (Min.1 AZN-Maks.50 AZN)
(hesab açmadan tranzit hesab üzərindən)
Valyuta köçürmələri üzrə araşdırma,
sorğu, düzəliş və ləğv edilmə
30 AZN + Digər Xərclər
əməliyyatları
Manat köçürmələri üzrə araşdırma,
0,1 % (Min. 1 AZN – Maks. 10 AZN)
sorğu, düzəliş və ləğv əməliyyatları
- Valyutada köçürmələr zamanı komissiya şərtləri “SHA” olaraq nəzərdə tutularsa, yuxarıda tətbiq edilmiş komissiya və faiz məbləğinin yalnız 50% hissəsi müştəri hesabından
tutulacaqdır.
- Valyutada köçürmələr zamanı komissiya şərtləri “BEN” olaraq nəzərdə tutularsa, yuxarıda tətbiq edilmiş komissiya və faiz məbləğinin yalnız 50% hissəsi köçürülən məbləğdən
tutulacaqdır.
- ABŞ Dollarında köçürmələr zamanı əlavə olaraq “Full Pay” xidmətindən istifadə olunarsa yuxarıda qeyd edilmiş komissiyadan əlavə olaraq 20 USD komissiya müştəri hesabından
tutulacaqdır.
- Xüsusi məhdudiyyət qoyulmuş ölkələrə gedən və həmin ölkələrdən gələn köçürmələr zamanı yaranan əlavə xərclər müştəri tərəfindən ödənilir.
- EUR valyutasında daxilolan vəsaitlərə görə yaranan əlavə xərclər müştəri tərəfindən ödənilir.
- Xarici valyuta hesabı üzrə əməliyyatın komissiyası müştərinin manat hesabından tutulduğu zaman Bankın həmin xarici valyuta üzrə eyni günə olan satış məzənnəsi, Manat hesabı üzrə
əməliyyatın komissiyası müştərinin digər xarici valyuta hesabından tutulduğu zaman isə həmin xarici valyuta üzrə Bankın eyni günə olan alış məzənnəsi ilə hesablanır.
- İnternet/Mobil Bankçılıq Xidməti kanalı ilə icra edilən köçürmə əməliyyatlarında tətbiq edilən komissiyalara əlavə 10% güzəşt tətbiq edilir.
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AKKREDİTİVLƏR VƏ QARANTİYALAR
Açılış komissiyası
Öhdəlik üzrə risk
komissiyası
Min 50 AZN/USD/EUR

Təminat nağd vəsait
Təminat A kateqoriyalı
Bank qarantiyası
Digər təminatlar

şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi*(hər biri üçün)
Ödəniş sənədlərinin yoxlanılması
Ödəniş
Əməliyyatın təcili (1 gün ərzində) keçirilməsi
Digər Bankın Kontr-Qarantiyası əsasında
qarantiya açılması
Digər Bankın Akkreditivini təsdiq etmək
Digər Bankın Qarantiyasının/Akkreditivinin
avizolanması
Digər Bankın Qarantiyası ilə əlaqədar
əməliyyatlar

MAAŞ

POS

A

B

0,25 %
Min 75- Maks 750 AZN/USD/EUR
(Ölkə daxili Min 50 AZN/USD/EUR)
1 % illik

0,25 %
Min 100- Maks 1000 AZN/USD/EUR
(Ölkə daxili Min 50 AZN/USD/EUR)
1 % illik

1 % illik

1 % illik

2,5 % illik
75 AZN/USD/EUR
(Ölkə daxili Min 50 AZN/USD/EUR)
150 AZN/USD/EUR
0,3 %
Min 50- Maks 300 AZN/USD/EUR
100 AZN/USD/EUR

2,5 % illik
100 AZN/USD/EUR
(Ölkə daxili Min 50 AZN/USD/EUR)
200 AZN/USD/EUR
0,3 %
Min 50- Maks 350 AZN/USD/EUR
100 AZN/USD/EUR

Razılaşmaya Əsasən

Razılaşmaya Əsasən

0,15 %
Min. 100 – Maks. 400 AZN/USD/EUR

0,15 %
Min. 100 – Maks. 500 AZN/USD/EUR

100 AZN/USD/EUR

150 AZN/USD/EUR

0,2 %
0,2 %
Min. 150-Maks. 1000 AZN/USD/EUR
Min. 150-Maks. 1000 AZN/USD/EUR
* Müştəri ərizəsinə əsasən ASB-nin (bank-emitent/qarantor olaraq) benefisiara əməliyyatın bağlanmasına razılıq almaq üçün müraciət etməsi xidməti nəzərdə tutulur.
- Qarantiya/Akkreditiv məbləği artırılarsa artırılmış məbləğə açılış komissiyası əlavə olaraq alınır.
- Digər xərclər (Təsdiq, telekom, poçt, muxbir banklar və s.) əlavə olaraq tutulur.
- Qarantiya/Akkreditiv məbləğinin valyutası RUB olduqda, bütün komissiyalar AZN ekvivalentində alınır.
- Xarici valyuta hesabı üzrə əməliyyatın komissiyası müştərinin manat hesabından tutulduğu zaman Bankın həmin xarici valyuta üzrə eyni günə olan satış məzənnəsi, Manat hesabı üzrə
əməliyyatın komissiyası müştərinin digər xarici valyuta hesabından tutulduğu zaman isə həmin xarici valyuta üzrə Bankın eyni günə olan alış məzənnəsi ilə hesablanır.
- Konsultasiya xidmətləri pulsuzdur.

“Transferable” akkreditivin köçürülməsi
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KREDİT MƏHSULLARI
Hüquqi şəxs və Fərdi Sahibkarlar üzrə komissiya
Fiziki şəxslərə verilən bütün kredit məhsulları üzrə komissiya (Nağd vəsait təminatlı kreditlər xaric)
Biznesə Dəstək Krediti
Overdraft (kredit xətti)
SKMF Krediti
AKİA xətti üzrə kreditləşmə
İllik Faiz dərəcəsi*
Təhsil Krediti
Ipoteka Krediti (Ipoteka və Zəmanət Fondu)
Nağd Pul Krediti, Girovlu Ehtiyac Krediti
Avtomobil Krediti
İpoteka Krediti(bankdaxili)
Faktorinq və DBS(əks-faktorinq)

MAAŞ, POS, A, B
1% (maks.1000 valyuta vahidi)
1% (maks.1000 valyuta vahidi)
AZN ilə maks. 20%, USD ilə maks.12%
Maksimum 5%

Maksimum 7%
Maksimum 15%
Maksimum 8%
Maksimum 22%
Maksimum 18%
Maksimum 12%
Maksimum 20%

Minimal məbləğ
Maksimal məbləğ
Müddət
Komissiya

500 AZN və ya ekv.
Depozitin 90%-i həcmində
Depozitin müddətinə uyğun
0,5 % (maks. 500 AZN)
<=50.000 AZN------------------depozit %-i +5%
Nağd vəsait təminatlı kreditlər**
50.001-100.000 AZN-----------depozit %-i +4%
100.001-300.000 AZN----------depozit %-i +3%
İllik Faiz dərəcəsi***
300.001 - 999.999 AZN---------depozit %-i +2%
1.000.000 - 4.999.999 AZN----depozit %-i +1%
>=5.000.000 AZN---------------depozit %-i +0.5%
* Kreditlər üzrə faiz dərəcəsi kredit verilərkən məbləğdən, müddətdən, təminatdan, maliyyə vəziyyətindən, kredit tarixcəsindən asılı olaraq yuxarıda göstərilən çərçivədə
kreditverməyə səlahiyyətli orqanın qərarı ilə təyin olunur.
** Nağd vəsait təminatlı kreditlər üzrə borcalanın və digər şəxsin ASB-də olan müvafiq məbləğdə nağd vəsaiti girov alınaraq kreditin müddət sonunadək bloklaşdırılır.
*** Nağd vəsait təminatlı kreditlər üzrə Depozit və Kredit xarici valyutada olduğu halda məbləğindən asılı olmayaraq kreditin faiz dərəcəsi depozit faizi +2% olaraq təyin edilir.

BANKLARA XİDMƏT
Müxbir hesabların açılması (bağlanması)
Müxbir hesabların saxlanılması
Hesab üzrə çıxarış/arayış/sənədlərin dublikatlarının verilməsi
Qalıqların təsdiqlənməsi haqda arayış
Hesab çıxarışların SWIFT ilə göndərilməsi-MT950, MT900/910 (tələb olarsa)
Müxbir hesablara vəsaitlərin daxil olması
Banklararası köçürmələr (MT200/202)*
Digər Bankların müştəri köçürmələri (MT103)*
İcra olunmuş banklararası köçürmə (MT200/202) şərtl.dəyişdirilməsi və ya ləğvi

MAAŞ, POS, A, B
PULSUZ

Razılaşma yolu ilə
10 AZN/USD/EUR/GBP (digər valyutalar üçün 10 USD ekvivalentində)
Razılaşma yolu ilə
PULSUZ

0.3% (min.20 – maks. 100 USD/EUR/GBP, digər valyutlar üçün USD ekv.)
A qrupuna daxil edilmiş hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulan tarif dərəcəl. əsasən
15 USD ekv. / 10 EUR + digər müxbir bankların xərcləri

Daxil olan ödənişlər üzrə araşdırmalar
Daxil olan ödənişlər geri qaytarılması

Digər müxbir bankların xərcləri
Məbləğ 50 USD ekv. / 50 EUR yuxarı olduqda – 20 USD ekv. / 15 EUR

Konvertasiya əməliyyatları
Nağd vəsaitin mədaxili, məxarici və inkassasiyası

Razılaşma yolu ilə
Razılaşma yolu ilə

*SWIFT mesajlar STP formatına uyğun olmadığı halda yaranacaq müxbir bankların xərcləri əlavə olaraq qarşılanmalıdır.
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