Əlavə № 1
HÜQÜQİ ŞƏXS VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR ÜÇÜN KOMİSSYON TARİF DƏRƏCƏLƏRİ
CƏDVƏLİ
Xidmət Növü

Tariflər
Milli Valyuta

İlk Bank hesabının açılması

Xarici Valyuta
10 AZN

Bank hesabına xidmət olunması
Bank hesabı üzrə çıxarışların təqdim olunması -

pulsuz

pulsuz

Bank-maliyyə sənədləri üzrə dublikatın
verilməsi (hər bir sənədə) -

2 AZN

2 USD / EUR / GBP (Digər xarici valyutalarda
- 2 USD)

Cari Hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq)-

pulsuz

pulsuz

Cari hesaba minimal mədaxil -

pulsuz

pulsuz

20 AZN

20 USD / EUR / GBP (Digər xarici
valyutalarda- 20 USD)

Müştərinin cari hesabına nağd qaydada daxil
olan vəsaitdən artıq aldığı məbləğdən tutulan
komissyon haqqı -

0,5% (min. 1
AZN)

USD TRY - 0,5% EUR GBP - 0,8% (min.
1 USD/EUR/GBP/TRY)

Müştərinin cari hesabına nağd qaydada daxil
olan vəsaitin 1 il ərzində çəkilməsi -

pulsuz

pulsuz

0.5%

0.5%

Bankın Günlük
Məzənnəsi

Bankın Günlük Məzənnəsi

10 AZN

10 USD / EUR / GBP (TRY de çek kitabçası 10 USD)

Müştəri müraciəti əsasında hesab üzrə arayışın
verilməsi Nağd pul əməliyyatları

Müştərinin cari hesabına nağd qaydada daxil
olan vəsait hesabda 1 ildən artıq qalan məbləği
aldığında tutulan komissyon haqqı Valyutanın dəyişdirilməsi Çek kitabçası Nağd pul vəsaitinin inkasasiyası

razılaşmaya əsasən

Əmanətlərin ödənişi -

pulsuz

pulsuz

Əmanətə görə faizlərin ödənişi -

pulsuz

pulsuz

Filial daxili köçürmələr-

pulsuz

pulsuz

Bank daxilində köçürmələr (hesab varsa)-

pulsuz

pulsuz

Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri

Ölkə daxilində köçürmələr
Milli valyutada
Bank
Sifarişçı
__________

__________

XOHKS

0,2 % (min 1
AZN - max 200
AZN)

-

AZIPS

0,2 % (min 1
AZN - max 200
AZN)

-

-

0,2 % (min 10 USD / EUR/ GBP - max.200
USD / EUR/ GBP)

Xarici Valyutada
Digər valyutalar

0,2 % (min 10 USD - max.200 USD)

Ölkə xaricinə köçürmələr
USD

-

0,3 % (min 25 USD - max 300 USD)

EUR

-

0,3 % (min 25 EUR - max 300 EUR)

GBP

-

0,3 % (min 25 GBP - max 300 GBP)

RUBL

-

0,3 % (min 25 USD - max 300 USD)

TRY

-

0,3 % (min 25 USD - max 300 USD)

Digər valyutalar

-

0,5 % (min 50 USD - max 500 USD)

-

30 USD / EUR / GBP (Digər xarici
valyutalarda - 30 USD)

10 AZN

50 USD / EUR / GBP

OUR şərti
Aparılmış nağdsız hesablaşma və pul
köçürmələri üzrə dəyişiklik, əlavə və ya
ləğvetmə-

Müştəri tələbi əsasında ödəniş tapşırığının tərtib
edilməsi -

10 AZN

MKR

5 AZN

Akkreditiv və sənədli əməliyyatlar
İxrac akkreditivləri
akkreditivin avizo edilməsi
təsdiqsiz

0,1% (min 100 manat max 500 manat)

təsdiqli

0,3% (min 100 manat)

ödəmə komisyonu

0,1% (min 150 manat)

İdxal akkreditivin açılması
təsdiqsiz

0,2% (min 100 manat)

təsdiqli

0,5% (min 100 manat)
Bank
Sifarişçı
__________

__________

ödəmə komisyonu

0,1% (min 150 manat)

Akkreditiv şərtlərinin dəyişdirilməsi

100 manat+ müxbir xərclər

Akkreditiv üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması

100 manat+ poçt xərcləri

Bankın kredit xətti üzrə Örtüksüz akkreditivin açılması

hər üç ayda məbləğın 0,5 %

Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt xidmətləri (hər göndərməyə görə)

30 manat + poçt xərcləri

Bank qarantiyaları
Müştəriyə açılmış kredit xətti hesabına bank qarantiyası verilərsə
milli valyutada
a) Müvəqqəti bank qarantiyaları

1 % ( min 100 manat) -3 aylıq

b) Dəqiq və digər bank qarantiyaları

1% (min 100 manat) -3 aylıq

Xarici valyutada (tender üçün açılan) bank qarantiyaları
a) Müvəqqəti bank qarantiyaları

1% (min 100 manat) -3 aylıq

b) Dəqiq və digər bank qarantiyaları

1% (min 100 manat) -3 aylıq

Birdəfəlik xidmət haqqı (qovluq üzrə)

50 manat

Tender üçün müştəriyə öz vəsaiti hesabına bank qarantiyası
verilərsə (valyuta növündən aslı olmayaraq)
a) Müvəqqəti bank qarantiyaları

0,1 % (min 100 manat) -3 aylıq

b) Dəqiq və digər bank qarantiyaları

0,2 % (min 100 manat) -3 aylıq

Birdəfəlik xidmət haqqı (qovluq üzrə)

50 manat

Bank tərəfindən kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın (təminat məktubunun)
verilməsi

Qeyd**

Digər bankın qarantiyasının qarşı banka avizo edilməsi

0,1 % (min 150 manat max 1000 manat)

Bank qarantiyalarında aparılan dəyişikliklər

50 manat+ müxbir xərcləri

Digər banklar tərəfindən açılmış qarantiya üzrə sorğu

100 manat

Qarantiya üzrə ödəniş

0,1% (min 150 manat)

İdxal-ixrac sənədlərinin inkassoya qəbul edilməsi (documentary
collection)

0,2 % (min 100 manat) + poçt xərcləri+müxbir
bank xərci

Qeyd**:
Qarantiya məktubu əldən təslim ediləcək isə Respublika kənarından sadəcə xarici valyutada (Ziraat Bank Azərbaycan ASC
nin qarantiya üzrə öhdəlik götürməməsi halında ) göndərilən qarantiya məktubları üçün Məbləğin 0,1 % (min 150 manat, max
1000 manat). Başqa bir yerli bank üzərindən veriləcəksə max 500 manat
Ziraat Bank Azərbaycan ASC nin qarantiya üzrə öhdəlik götürməməsi şərti ilə əgər yerli banklar qarantiya məktubunun xaricdəki
banka avizo edilməsini tələb etməsi halında 0.1% (min 150 manat - max 500 manat)
Bank tərəfindən kontr qarantiya əsasında vəya həmin bankın riskini götürməklə Akkreditiv vəya Qarantiya məktubu
əməliyyatlarına vasitəçilik edilməsi 0,2 % (min 500 manat) və ödənişə vasitəçilik ediləcəyi halda əlavə 150 manat

Bank
Sifarişçı
__________

__________

Bank
Sifarişçı
__________

__________

