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"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə
TARİF CƏDVƏLİ
Ödəniş kartlarının buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas və ya əlavə kart)
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- Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir
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- Kartlar üç il müddətinə buraxılır, xidmət haqqı hər ilə görə əvvəlcədən ödənilir
3 - American Express kartını alan müştəriyə, eyni hesaba əlavə kart kimi pulsuz MasterCard kartı verilir (American Express Green – MC Standard, American Express Gold – MC Gold, American Express Platinum – MC Platinum). Əlavə hədiyyə verilən kart müştəri müraciəti əsasında yenidən buraxıldığı halda Bankın mövcud
tarifləri və qaydalarına müvafiq olaraq verilir.

Kart vasitəsilə nağd vəsaitin alınması görə komisyon haqqı
Visa (İnternet, Electron, Classic,
Gold, Platinum, Business) və
MasterCard (Web-Card, Maestro,
Standard, Gold, Platinum,
Business) və Union Pay (classic,
Gold, Platinum) kartları

American Express
kartları

Visa Infinite/
MC World Elite, PrimeCard,
Güzəşt müddəti (grace
period) olan Visa və
MasterCard kartları

Əmək haqqı, sosial müavinət,
tələbə təqaüdü və ABB-də
nağd vəsaitin alınmasına görə
komisyon haqqı tutulmayan
digər kartlar

ABB-nin ATM və POS-terminallarından vəsaitin alınması 4

1%
min.1 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.2 AZN/USD

1.5%
min.2 AZN/USD/EUR/GBP

0% 5

Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunan digər bankların ATM və POS-terminallarından vəsaitin alınması

1.5%
min.2 AZN/USD/EUR/GBP

2%
min.3 AZN/USD

2%
min.2 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.2 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.3.5 AZN/USD/EUR/GBP

2%
min.3.5 AZN/USD

2%
min.3.5 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.3.5 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.6 AZN/USD/EUR/GBP

2%
min.6 AZN/USD

2%
min.6 AZN/USD/EUR/GBP

1.5%
min.6 AZN/USD/EUR/GBP

Xaricdə və Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunmayan ATM-lərdən vəsaitin alınması
Xaricdə və Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunmayan POS-terminallardan vəsaitin alınması
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- Kart itirildikdə, oğurlandıqda, yararsız hala düşdükdə və ya kartın müddəti bitdikdə müştəriyə kart hesabını açmış MXS-də kart hesabından nağd vəsaitin verilməsinə görə də tətbiq olunur (kredit limiti istisna olmaqla)
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- Əmək haqqı kartı üçün kredit limitinin hesabına nağd vəsaitin alınmasına görə komisyon haqqı - 1.0% (minimum 1 AZN/USD/EUR/GBP), güzəştli müddətlə verilən kreditin alınmasına görə komisyon haqqı - 1.5% (minimum 2 AZN/USD/EUR/GBP)

1

18.03.2019 - ci il tarıxə ödəniş kartları ilə mübadilə əməliyyatlarının aparılması üçün təyin olunmuş xarici valyuta məzənnələri
Valyuta alış məzənnələri
Valyuta

Valyuta satış məzənnələri

Nağd
AZN

Nağdsız
AZN

Nağd
AZN

Nağdsız
AZN

USD

1.6830

1.6830

1.7170

1.7170

GBP

2.2364

2.2364

2.2816

2.2816

EUR

1.9078

1.9078

1.9464

1.9464

Visa (İnternet, Electron, Classic,
Gold, Platinum, Business) və
MasterCard (Web-Card, Maestro,
Standard, Gold, Platinum,
Business) və Union Pay (classic,
Gold, Platinum) kartları

American Express kartları

Visa Infinite/
MC World Elite, PrimeCard,
Güzəşt müddəti (grace
period) olan Visa və
MasterCard kartları

Əmək haqqı, sosial müavinət,
tələbə təqaüdü və ABB-də
nağd vəsaitin alınmasına görə
komisyon haqqı tutulmayan
digər kartlar

1.15%
min.1.5 AZN/USD/EUR/GBP

1.65%
min.2.5 AZN/USD

1.65%
min.2.5 AZN/USD/EUR/GBP

"Cash by code" xidmətinə görə komisyon haqqı

Vəsaitin köçürülməsi:
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində (minimal məbləğ 10 AZN və ya onun ekvivalenti; maksimal məbləğ 1,000 AZN və ya onun ekvivalenti)

0.15%
min.0.5 AZN/USD/EUR/GBP
kredit limitinin hesabına (ABB və
digər banklar) 1.65%
min.2 AZN/USD/EUR/GBP

“Unique” (mərc oyunları və s.) və “quasi-cash” (elektron pul kisəsi və s.) tipli əməliyyatlara görə komisyon haqqı
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Visa (İnternet, Electron, Classic,
Gold, Platinum, Business) və
MasterCard (Web-Card, Maestro,
Standard, Gold, Platinum,
Business) və Union Pay (classic,
Gold, Platinum) kartları

American Express
kartları

Visa Infinite/
MC World Elite, PrimeCard,
Güzəşt müddəti (grace
period) olan Visa və
MasterCard kartları

Əmək haqqı, sosial müavinət,
tələbə təqaüdü və ABB-də
nağd vəsaitin alınmasına görə
komisyon haqqı tutulmayan
digər kartlar

1% (minimum 1USD
ekvivalentində)

1.5% (minimum 2USD
ekvivalentində)

1,5% (minimum 1USD
ekvivalentində)

0%

Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunan digər bankların ticarət obyektlərində aparılan “unique” (mərc oyunları və s.) və “quasi-cash”
(elektron pul kisəsi və s.) əməliyyatlarına görə

1.5% (minimum 3.5USD
ekvivalentində)

2% (minimum 3.5USD
ekvivalentində)

2% (minimum 3.5USD
ekvivalentində)

1.5% (minimum 3.5USD
ekvivalentində)

Xaricdə və Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunmayan ticarət obyektlərində aparılan “unique” (mərc oyunları və s.) və “quasi-cash”
(elektron pul kisəsi və s.) əməliyyatlarına görə

1.5% (minimum 5USD
ekvivalentində)

2% (minimum 5USD
ekvivalentində)

2% (minimum 5USD
ekvivalentində)

1.5% (minimum 5USD
ekvivalentində)

ABB tərəfindən xidmət olunan ticarət obyektlərində aparılan “unique” (mərc oyunları və s.) və “quasi-cash” (elektron pul kisəsi və s.) əməliyyatlarına görə
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Qeyd 1: American Express, VISA Infinite, MasterCard World Elite, VISA Prime Gold, VISA Prime Platinum, habelə güzəşt müddətli VISA Platinum, VISA Gold, VISA Classic, VISA Business, VISA Gold Business və MasterCard Platinum, MasterCard Gold, MasterCard Standard, MasterCard Business tipli kartları üzrə 6012, 6050 və
6051 MCC kodlarla əməliyyatların aparılmasına icazə verilmir;
Qeyd 2: yuxarıda qeyd olunmuş kartlar istisna olmaqla, bütün VISA, MasterCard, MasterCard Debit və Maestro kartları üzrə:
- Ölkədaxili "unique" və "quasi-cash" (MCC 4829, 6529, 6530, 6534) əməliyyatları üçün 1% (minimum 1 manat ekvivalentində) komisyon haqqı tutulur.
- Ölkədaxili 6050 və 6051 MCC kodlarla aparılan əməliyyatlar üçün komisyon haqq tutulmur.

2

Kartlararası köçürmələrə görə komisyon haqları
Visa (İnternet, Electron, Classic,
Gold, Platinum, Business) və
MasterCard (Web-Card, Maestro,
Standard, Gold, Platinum,
Business) və Union Pay (classic,
Gold, Platinum) kartları

American Express
kartları

Visa Infinite/
MC World Elite, PrimeCard,
Güzəşt müddəti (grace
period) olan Visa və
MasterCard kartları

Əmək haqqı, sosial müavinət,
tələbə təqaüdü və ABB-də
nağd vəsaitin alınmasına görə
komisyon haqqı tutulmayan
digər kartlar

“Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunan ödəniş kartlarına köçürmə (KartTransfer)

0.15%
min.0.6 AZN/USD/EUR/GBP

1.65%
min.0.6 AZN/USD

1.65%
min.0.6 AZN/USD/EUR/GBP

0.15%
min.0.6 AZN/USD/EUR/
GBP 7

Ölkədaxili digər maliyyə kredit təşkilatlarına köçürmə (gündəlik limit - 2000 AZN)

0.5%
min.1.60 AZN/USD/EUR/GBP

1.65%
min.1.60 AZN/USD

1.65%
min.1.60 AZN/USD/EUR/GBP

0.5%
min.1.60 AZN/USD/EUR/GBP

1% (minimum
3USD ekvivalentində)

-

1.65% (minimum
3USD ekvivalentində)

1% (minimum
3USD ekvivalentində)

Xarici maliyyə-kredit təşkilatlarına köçürmə (MasterCard MoneySend, VISA Direct: gündəlik limit - 1000 AZN)

Ölkədaxili maliyyə-kredit təşkilatlarının kart sahibləri tərəfindən digər yerli maliyyə-kredit təşkilatlarının kart sahiblərinə köçürmə (MasterCard MoneySend, VISA
Direct: gündəlik limit - 2000 manat)

Ölkədaxili maliyyə kredit təşkilatlarının kart sahibləri tərəfindən xarici maliyyə-kredit təşkilatlarının kart sahiblərinə köçürmə (MasterCard MoneySend, VISA
Direct: gündəlik limit - 1000 manat)
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0.5% (minimum
1.5USD ekvivalentində)

1.2% (minimum
4USD ekvivalentində)

- Əmək haqqı kartları üçün güzəştli müddətə verilən kredit limitinin hesabına köçürmələrə görə komisyon haqqı - 1.65% (minimum 0.6 AZN/USD/EUR/GBP)

3

Kartlara daxil olan vəsaitə görə vəsait alan şəxsin kartından tutulan komisyon haqlar
Visa (İnternet, Electron, Classic,
Gold, Platinum, Business) və
MasterCard (Web-Card, Maestro,
Standard, Gold, Platinum,
Business) və Union Pay (classic,
Gold, Platinum) kartları

American Express
kartları

ABB-nin filial/şöbələrində, POS-credit xidməti, Cash-in tipli bankomatlarda, ödəmə terminallarında və Cash to any card (kartın iştirakı olmadan) xidməti
vasitəsilə kart hesabına daxil olunmuş vəsaitə görə

0%

0%

0%

0%

Ödəniş kartlarından aparılmış köçürmə və digər köçürmə vasitəsilə kart hesabına daxil olunmuş vəsaitə görə

0%

0%

0%

0,5%

Əmək haqqı, sosial müavinət,
Visa Infinite/MC World Elite,
tələbə təqaüdü və ABB-də
PrimeCard, Güzəşt müddəti
nağd vəsaitin alınmasına görə
(grace period) olan Visa və
komisyon haqqı tutulmayan
MasterCard kartları
digər kartlar

Bankla əməkdaşlıq edən poçt-kuryer xidmətləri vasitəsilə VISA Infinite/MC World Elite/VISA PrimeCard/American Express Card ödəniş kartlarının
hər göndərişinə görə komisyon haqqı 8
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Bakı şəhəri üzrə)

10 AZN

Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Respublikanın digər regionlarına)

20 AZN

Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Respublikadan xaricə)
8

Bankla əməkdaşlıq edən poçt-kuryer xidmətinin tarifi + 10 AZN

- Kart və PİN zərflər ayrı-ayrılıqda göndərilir

Sığorta depoziti
Kontaktsız ödəniş kartları üçün kartın valyutası ilə eyni valyutada sığorta depoziti məbləğinin aşağı həddi (əmək haqqı kartları, kredit limiti olan kartlar və müddətli əmanət ilə təmin olunmuş hədiyyə
kartları və faizlərin ödənilməsi üçün kartlar istisna olmaqla)
Sığorta depozitlərinə hesablanan faiz dərəcəsi

20USD və ya onun ekvivalenti

0%

4

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

PIN-change (PIN kodun dəyişdirilməsi) xidməti

1 AZN

Bloklaşmış PIN kodun bərpası

pulsuz

"SMS xəbərdarlıq" xidməti

0.40 AZN aylıq (ƏDV ilə) 10

Pensiya kartları üzrə yalnız daxilolmalar üzrə "SMS xəbərdarlıq" xidməti

0.10 AZN aylıq (ƏDV ilə)

Digər maliyyə-kredit təşkilatlarının kart sahiblərinə ABB məntəqələrində nağd vəsaitin verilməsi bir POS-terminal üzrə min USD100 maks. USD5000

1.5%
məbləğin 0.1% (minimum 10USD və ya onun ekvivalenti maksimum 50USD və ya onun ekvivalenti)

Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı
Müştərinin ödənişlərə etiraz tələbindən irəli gələn kartın beynəlxalq "stop-list" siyahısına əlavə edilməsi

70USD və ya onun ekvivalenti

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
Ödəniş kartı itirildikdə və ya oğurlandıqda yeni kartın verilməsi

pulsuz
Kartın növündən asılı olaraq bankın mövcud tariflərinə uyğun

Priority Pass xidmətinin göstərilməsi üçün verilmiş kart itirildikdə, oğurlandıqda və ya yararsız hala düşdükdə yeni kartın verilməsi

20USD və ya onun ekvivalenti
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- İş günləri saat 14:00-a kimi sifariş edilən kartlar həmin gün hazırlanır
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- VISA Gold/MC Gold, VISA Platinum/MC Platinum, Amex Green Card, VISA PrimeCard Gold, Amex Gold Card, VISA PrimeCard Platinum, VISA Infinite/MC World Elite, Amex Platinum Card ödəniş kartları üçün pulsuz

ƏLA kart üzrə tariflər
Xidmət haqqı:
"Korporativ pərakəndə" seqmenti və pensiyaçılar üçün

pulsuz

Digər müştərilər

10 AZN

Digər tariflər

Bankın mövcud tariflərinə uyğun

5

Ani kart üzrə tariflər və şərtlər
(Hesab açmadan internetdə ödənişlər aparmaq üçün)
Xidmət haqqı (aylıq)

0.40 AZN

Kartın istifadə müddəti

1 il

Kartın valyutası

Azərbaycan manatı, ABŞ dolları, Avro

İl ərzində kartdan istifadə üzrə limit

Maksimum 1000 AZN və ya onun ekvivalenti

Gün ərzində karta mədaxil üzrə limit

Maksimum 100 AZN və ya onun ekvivalenti

Kredit kartları vasitəsilə verilən kreditlərin faiz dərəcələri
Kartlar üzrə kreditin növü
Güzəşt müddəti olan
Güzəşt müddəti olmayan

Valyuta növü

Fazi dərəcəsi
Limit çərçivəsində

Limitdən artıq

Manat

28%

56%

Xarici valyuta

22%

44%

Manat

24%

48%

Xarici valyuta

18%

36%
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