
 
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin İdarə Heyətinin 07.03.2019-cu il 
tarixli, 9 N-li qərarına (protokol N 23) Əlavə 

 
Qüvvəyə minmə tarixi: 22.04.2019 

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də 
fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə 

T A R İ F    C Ə D V Ə L İ 
 

 
№ 

 
Xidmət növü 

Tariflər 

Milli valyutada 
aparılan əməliyyatlar 

Xarici valyutada aparılan 
əməliyyatlar 

1 Hesabın açılması 

1.1 Cari hesabın açılması pulsuz 

2 Hesab üzrə sənədlərin verilməsi 

2.1 Hesab üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz 

2.2 Arayışın verilməsi (hər arayışa görə) 10 AZN 

2.3 Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi (hər bir sənədə görə) 10 AZN 

2.3 bəndi üzrə qeyd: Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq 

3 Hesab üzrə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatlandırma 

3.1 Cari hesab üzrə SMS məlumatlandırma pulsuz 

3.2 Cari hesab üzrə e-mail məlumatlandırma pulsuz 

4 Nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filial və şöbələr arasında hesablara nağd vəsaitin qəbulu  
pulsuz, 

Rus rublu üçün - 2% 4.2 Hesabın açıldığı filialda hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.3 Hesabın açıldığı şöbədə hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 - 4.3 bəndləri üzrə qeydlər: 
a) Digər hallarda hesaba mədaxil Bankın daxili hesabları və ya müştərinin cari hesabı vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda mövcud Tarif cədvəlinin "6.1.4" bəndində nəzərdə tutulan komisyon haqqı tətbiq olunur 
b) Rus rublu üçün komisyon haqqı Bankın daxili hesablarına və ya müştərinin cari hesabına Rus rublunda olan əskinasları qəbul etməklə mədaxil əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunur (Nağd valyuta mübadilə əməliyyatları istisna 
olmaqla) 

4.4 Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə nağd 
vəsaitin qəbulu 

pulsuz 

4.5 Kart hesablarına nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

4.6 «ASAN xidmət»/«ASAN kommunal» xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün 
nağd vəsaitin qəbulu 0.40 AZN - 

4.7 Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə vergi və gömrük ödənişləri, dövlət rüsumu və dövlət budcəsinə digər 
ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu 

0.15% 
(min. 0.40 AZN, maks. 15 AZN) - 

4.8 HÖP vasitəsilə aparılan digər ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu pulsuz - 

4.9 İstifadəyə yararsız əskinasların inkassoya qəbulu və dəyişdirilməsi 0% 5% 

4.10 Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda) 5% - 

5 Nağd vəsaitin verilməsi 

5.1 Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi (kart hesabları istisna olmaqla)  0.5% 0.6% 

5.2 Nağd şəkildə, o cümlədən Azərikard ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil olunan vəsaitin həmin hesabdan verilməsi 
(kart hesabları istisna olmaqla) 

pulsuz 

 
5.3 

Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə 
"Avtomatik ödəmə" xidməti vasitəsilə əmək haqqı və ya pensiya kartlarından daxil olan vəsaitin 
verilməsi 

 
pulsuz 

5.4 Nağd şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5 Nağdsız şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi: 

5.5.1 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin müddət bitdikdə vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5.2 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin bitmə tarixindən əvvəl müqaviləyə xitam verildiyi halda: 

5.5.2.1 İlkin mənbəyi köçürmə olan, yəni digər banklardan və ya bankdaxili köçürmə yolu ilə digər müştəridən və nağdsız 
valyuta mübadiləsi ilə daxil olmuş vəsaitlərin geri ödənilməsi 

0.5% 0.6% 

5.5.2.2 
 
Digər hallarda vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.6 Müddətli əmanət üzrə faizlərin ödənilməsi pulsuz 

5.7 Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi pulsuz 

5.8 Həyatın yığım sığortası vəsaitinin verilməsi 0.2% 0.2% 

6 Köçürmələr 

6.1 Bankdaxili köçürmələr: 

6.1.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filiallar və şöbələr arasında müştərinin öz adına olan cari hesablar 
arasında köçürmələr 

 
 

pulsuz 6.1.2 Filialdaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

6.1.3 Şöbədaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

 
 

6.1.4 

 
 
Digər bankdaxili köçürmələr 

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

0.05% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün 1 

USD ekv. - maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.1.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 

pulsuz 
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№ 

 
Xidmət növü 

Tariflər 

Milli valyutada 
aparılan əməliyyatlar 

Xarici valyutada aparılan 
əməliyyatlar 

1 Hesabın açılması 

1.1 Cari hesabın açılması pulsuz 

2 Hesab üzrə sənədlərin verilməsi 

2.1 Hesab üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz 

2.2 Arayışın verilməsi (hər arayışa görə) 10 AZN 

2.3 Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi (hər bir sənədə görə) 10 AZN 

2.3 bəndi üzrə qeyd: Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq 

3 Hesab üzrə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatlandırma 

3.1 Cari hesab üzrə SMS məlumatlandırma pulsuz 

3.2 Cari hesab üzrə e-mail məlumatlandırma pulsuz 

4 Nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filial və şöbələr arasında hesablara nağd vəsaitin qəbulu  
pulsuz, 

Rus rublu üçün - 2% 4.2 Hesabın açıldığı filialda hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.3 Hesabın açıldığı şöbədə hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 - 4.3 bəndləri üzrə qeydlər: 
a) Digər hallarda hesaba mədaxil Bankın daxili hesabları və ya müştərinin cari hesabı vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda mövcud Tarif cədvəlinin "6.1.4" bəndində nəzərdə tutulan komisyon haqqı tətbiq olunur 
b) Rus rublu üçün komisyon haqqı Bankın daxili hesablarına və ya müştərinin cari hesabına Rus rublunda olan əskinasları qəbul etməklə mədaxil əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunur (Nağd valyuta mübadilə əməliyyatları istisna 
olmaqla) 

4.4 Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə nağd 
vəsaitin qəbulu 

pulsuz 

4.5 Kart hesablarına nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

4.6 «ASAN xidmət»/«ASAN kommunal» xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün 
nağd vəsaitin qəbulu 0.40 AZN - 

4.7 Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə vergi və gömrük ödənişləri, dövlət rüsumu və dövlət budcəsinə digər 
ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu 

0.15% 
(min. 0.40 AZN, maks. 15 AZN) - 

4.8 HÖP vasitəsilə aparılan digər ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu pulsuz - 

4.9 İstifadəyə yararsız əskinasların inkassoya qəbulu və dəyişdirilməsi 0% 5% 

4.10 Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda) 5% - 

5 Nağd vəsaitin verilməsi 

5.1 Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi (kart hesabları istisna olmaqla)  0.5% 0.6% 

5.2 Nağd şəkildə, o cümlədən Azərikard ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil olunan vəsaitin həmin hesabdan verilməsi 
(kart hesabları istisna olmaqla) 

pulsuz 

 
5.3 

Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə 
"Avtomatik ödəmə" xidməti vasitəsilə əmək haqqı və ya pensiya kartlarından daxil olan vəsaitin 
verilməsi 

 
pulsuz 

5.4 Nağd şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5 Nağdsız şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi: 

5.5.1 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin müddət bitdikdə vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5.2 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin bitmə tarixindən əvvəl müqaviləyə xitam verildiyi halda: 

5.5.2.1 İlkin mənbəyi köçürmə olan, yəni digər banklardan və ya bankdaxili köçürmə yolu ilə digər müştəridən və nağdsız 
valyuta mübadiləsi ilə daxil olmuş vəsaitlərin geri ödənilməsi 

0.5% 0.6% 

5.5.2.2 
 
Digər hallarda vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.6 Müddətli əmanət üzrə faizlərin ödənilməsi pulsuz 

5.7 Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi pulsuz 

5.8 Həyatın yığım sığortası vəsaitinin verilməsi 0.2% 0.2% 

6 Köçürmələr 

6.1 Bankdaxili köçürmələr: 

6.1.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filiallar və şöbələr arasında müştərinin öz adına olan cari hesablar 
arasında köçürmələr 

 
 

pulsuz 6.1.2 Filialdaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

6.1.3 Şöbədaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

 
 

6.1.4 

 
 
Digər bankdaxili köçürmələr 

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

0.05% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün 1 

USD ekv. - maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.1.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 

pulsuz 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətraf rayonlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı gedən
döyüşlərdə fiziki şəxsin şəhid olması ilə əlaqədar onun və ailə üzvlərinin, həmçinin yaralanan hərbiçilərinin, xeyrinə pul
köçürmə və ya bank hesabları vasitəsilə daxil olmuş pul vəsaitinin verilməsi (dəfn pulu və digər müavinətlər,
sığorta ödənişləri, maddi yardımlar və s.)

pulsuz -5.9
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№ 

 
Xidmət növü 

Tariflər 

Milli valyutada 
aparılan əməliyyatlar 

Xarici valyutada aparılan 
əməliyyatlar 

1 Hesabın açılması 

1.1 Cari hesabın açılması pulsuz 

2 Hesab üzrə sənədlərin verilməsi 

2.1 Hesab üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz 

2.2 Arayışın verilməsi (hər arayışa görə) 10 AZN 

2.3 Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi (hər bir sənədə görə) 10 AZN 

2.3 bəndi üzrə qeyd: Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq 

3 Hesab üzrə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatlandırma 

3.1 Cari hesab üzrə SMS məlumatlandırma pulsuz 

3.2 Cari hesab üzrə e-mail məlumatlandırma pulsuz 

4 Nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filial və şöbələr arasında hesablara nağd vəsaitin qəbulu  
pulsuz, 

Rus rublu üçün - 2% 4.2 Hesabın açıldığı filialda hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.3 Hesabın açıldığı şöbədə hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 - 4.3 bəndləri üzrə qeydlər: 
a) Digər hallarda hesaba mədaxil Bankın daxili hesabları və ya müştərinin cari hesabı vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda mövcud Tarif cədvəlinin "6.1.4" bəndində nəzərdə tutulan komisyon haqqı tətbiq olunur 
b) Rus rublu üçün komisyon haqqı Bankın daxili hesablarına və ya müştərinin cari hesabına Rus rublunda olan əskinasları qəbul etməklə mədaxil əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunur (Nağd valyuta mübadilə əməliyyatları istisna 
olmaqla) 

4.4 Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə nağd 
vəsaitin qəbulu 

pulsuz 

4.5 Kart hesablarına nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

4.6 «ASAN xidmət»/«ASAN kommunal» xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün 
nağd vəsaitin qəbulu 0.40 AZN - 

4.7 Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə vergi və gömrük ödənişləri, dövlət rüsumu və dövlət budcəsinə digər 
ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu 

0.15% 
(min. 0.40 AZN, maks. 15 AZN) - 

4.8 HÖP vasitəsilə aparılan digər ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu pulsuz - 

4.9 İstifadəyə yararsız əskinasların inkassoya qəbulu və dəyişdirilməsi 0% 5% 

4.10 Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda) 5% - 

5 Nağd vəsaitin verilməsi 

5.1 Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi (kart hesabları istisna olmaqla)  0.5% 0.6% 

5.2 Nağd şəkildə, o cümlədən Azərikard ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil olunan vəsaitin həmin hesabdan verilməsi 
(kart hesabları istisna olmaqla) 

pulsuz 

 
5.3 

Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə 
"Avtomatik ödəmə" xidməti vasitəsilə əmək haqqı və ya pensiya kartlarından daxil olan vəsaitin 
verilməsi 

 
pulsuz 

5.4 Nağd şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5 Nağdsız şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi: 

5.5.1 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin müddət bitdikdə vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5.2 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin bitmə tarixindən əvvəl müqaviləyə xitam verildiyi halda: 

5.5.2.1 İlkin mənbəyi köçürmə olan, yəni digər banklardan və ya bankdaxili köçürmə yolu ilə digər müştəridən və nağdsız 
valyuta mübadiləsi ilə daxil olmuş vəsaitlərin geri ödənilməsi 

0.5% 0.6% 

5.5.2.2 
 
Digər hallarda vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.6 Müddətli əmanət üzrə faizlərin ödənilməsi pulsuz 

5.7 Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi pulsuz 

5.8 Həyatın yığım sığortası vəsaitinin verilməsi 0.2% 0.2% 

6 Köçürmələr 

6.1 Bankdaxili köçürmələr: 

6.1.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filiallar və şöbələr arasında müştərinin öz adına olan cari hesablar 
arasında köçürmələr 

 
 

pulsuz 6.1.2 Filialdaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

6.1.3 Şöbədaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

 
 

6.1.4 

 
 
Digər bankdaxili köçürmələr 

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

0.05% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün 1 

USD ekv. - maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.1.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 

pulsuz 
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№ 

 
Xidmət növü 

Tariflər 

Milli valyutada 
aparılan əməliyyatlar 

Xarici valyutada aparılan 
əməliyyatlar 

1 Hesabın açılması 

1.1 Cari hesabın açılması pulsuz 

2 Hesab üzrə sənədlərin verilməsi 

2.1 Hesab üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz 

2.2 Arayışın verilməsi (hər arayışa görə) 10 AZN 

2.3 Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi (hər bir sənədə görə) 10 AZN 

2.3 bəndi üzrə qeyd: Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq 

3 Hesab üzrə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatlandırma 

3.1 Cari hesab üzrə SMS məlumatlandırma pulsuz 

3.2 Cari hesab üzrə e-mail məlumatlandırma pulsuz 

4 Nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filial və şöbələr arasında hesablara nağd vəsaitin qəbulu  
pulsuz, 

Rus rublu üçün - 2% 4.2 Hesabın açıldığı filialda hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.3 Hesabın açıldığı şöbədə hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 - 4.3 bəndləri üzrə qeydlər: 
a) Digər hallarda hesaba mədaxil Bankın daxili hesabları və ya müştərinin cari hesabı vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda mövcud Tarif cədvəlinin "6.1.4" bəndində nəzərdə tutulan komisyon haqqı tətbiq olunur 
b) Rus rublu üçün komisyon haqqı Bankın daxili hesablarına və ya müştərinin cari hesabına Rus rublunda olan əskinasları qəbul etməklə mədaxil əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunur (Nağd valyuta mübadilə əməliyyatları istisna 
olmaqla) 

4.4 Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə nağd 
vəsaitin qəbulu 

pulsuz 

4.5 Kart hesablarına nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

4.6 «ASAN xidmət»/«ASAN kommunal» xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün 
nağd vəsaitin qəbulu 0.40 AZN - 

4.7 Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə vergi və gömrük ödənişləri, dövlət rüsumu və dövlət budcəsinə digər 
ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu 

0.15% 
(min. 0.40 AZN, maks. 15 AZN) - 

4.8 HÖP vasitəsilə aparılan digər ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu pulsuz - 

4.9 İstifadəyə yararsız əskinasların inkassoya qəbulu və dəyişdirilməsi 0% 5% 

4.10 Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda) 5% - 

5 Nağd vəsaitin verilməsi 

5.1 Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi (kart hesabları istisna olmaqla)  0.5% 0.6% 

5.2 Nağd şəkildə, o cümlədən Azərikard ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil olunan vəsaitin həmin hesabdan verilməsi 
(kart hesabları istisna olmaqla) 

pulsuz 

 
5.3 

Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə 
"Avtomatik ödəmə" xidməti vasitəsilə əmək haqqı və ya pensiya kartlarından daxil olan vəsaitin 
verilməsi 

 
pulsuz 

5.4 Nağd şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5 Nağdsız şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi: 

5.5.1 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin müddət bitdikdə vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5.2 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin bitmə tarixindən əvvəl müqaviləyə xitam verildiyi halda: 

5.5.2.1 İlkin mənbəyi köçürmə olan, yəni digər banklardan və ya bankdaxili köçürmə yolu ilə digər müştəridən və nağdsız 
valyuta mübadiləsi ilə daxil olmuş vəsaitlərin geri ödənilməsi 

0.5% 0.6% 

5.5.2.2 
 
Digər hallarda vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.6 Müddətli əmanət üzrə faizlərin ödənilməsi pulsuz 

5.7 Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi pulsuz 

5.8 Həyatın yığım sığortası vəsaitinin verilməsi 0.2% 0.2% 

6 Köçürmələr 

6.1 Bankdaxili köçürmələr: 

6.1.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filiallar və şöbələr arasında müştərinin öz adına olan cari hesablar 
arasında köçürmələr 

 
 

pulsuz 6.1.2 Filialdaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

6.1.3 Şöbədaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

 
 

6.1.4 

 
 
Digər bankdaxili köçürmələr 

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

0.05% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün 1 

USD ekv. - maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.1.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 

pulsuz 



6.2 Respublikadaxili köçürmələr: 

6.2.1 XÖHKS vasitəsilə köçürmələr 0.1% (min. 1 AZN - maks. 50 AZN) - 

6.2.2 AZİPS vasitəsilə köçürmələr 0.15% (min. 2 AZN - maks. 100 AZN) - 

 
 

6.2.3 

 
 
Respublikadaxili xarici valyuta köçürmələri 

 
 

- 

0.1% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 1 USD ekv. - 

maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.2.4 İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması 10 AZN 10 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 
üçün 10 USD ekv. 

6.2.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 5 AZN 5 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 5 USD ekv. 

6.3 Respublikadan kənara köçürmələr: 

 
 

6.3.1 

 
 
Vəsaitin köçürülməsi üzrə xidmət haqqı 

 
 

- 

0.3% 
(min. 30 USD/EUR/GBP/digər 

valyutalar üçün 30 USD ekv. - maks. 
500 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 500 USD ekv.) 
 
 

6.3.2 

 
 
Vəsaitin təcili köçürülməsi üzrə xidmət haqqı (valyutalaşma tarixi - cari iş günü) 

 
 

- 

0.5% 
(min. 50 USD/EUR/GBP/digər 

valyutalar üçün 50 USD ekv. - maks. 
600 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 600 USD ekv.) 

 
 

6.3.3 

 

Vasitəçi bankların xidmət haqlarının vəsaiti alan tərəfindən tutulduğu halda vəsaitin köçürülməsi üzrə 
xidmət haqqı 

 
 

- 

0.2% 
(min. 10 USD/EUR/GBP/digər 

valyutalar üçün 10 USD ekv. - maks. 
400 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 400 USD ekv.) 
 
 

6.3.4 

 

Vasitəçi bankların xidmət haqlarının vəsaiti alan tərəfindən tutulduğu halda vəsaitin təcili köçürülməsi üzrə 
xidmət haqqı (valyutalaşma tarixi - cari iş günü) 

 
 

- 

0.4% 
(min. 20 USD/EUR/GBP/digər 

valyutalar üçün 20 USD ekv. - maks. 
500 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 500 USD ekv.) 

 
 

6.3.5 

 
 
"MBA-Moskva" bankının müştərilərinə köçürmə 

 
 

- 

0.2% 
(min. 10 USD/EUR/GBP/digər 

valyutalar üçün 10 USD ekv. - maks. 
400 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 400 USD ekv.) 

6.3.6 İcra edilmiş köçürmənin araşdırılması, köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və 
ödəniş tapşırığının geri qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması - 50 USD/EUR/GBP/digər valyutalar 

üçün 50 USD ekv. 

7 Depozit seyflərinin icarəsi (Bakı şəhəri / Region) (ƏDV daxil olmaqla) 

7.1 Kiçik (0-20.000 kub.sm-dək) seyf (aylıq icarə haqqı) 15 AZN / 10 AZN 

7.2 Orta (20.000 kub.sm - 60.000 kub.sm-dək) (aylıq icarə haqqı) 30 AZN / 15 AZN 

7.3 Böyük (60.000 kub.sm artıq) seyf (aylıq icarə haqqı) 50 AZN / 30 AZN 

7.4 Seyfin açarının itirilməsi/yararsız hala salınmasına görə cərimə 120 AZN 

7.5 Elektron depozit qutuları üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi plastik kartın itirilməsi/yararsız hala salınmasına görə cərimə 20 AZN 

8 Mübadilə əməliyyatları (konvertasiya) 

8.1 Nağd valyuta mübadiləsi (ABB-nin nağd mübadilə məzənnəsinə uyğun) pulsuz 

8.2 Nağdsız valyuta mübadiləsi (ABB-nin nağdsız mübadilə məzənnəsinə uyğun) pulsuz 

 
8.3 

Milli valyutada yerləşdirilmiş müddətli əmanətlərin, müvafiq əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan bitmə tarixindən 
əvvəl müqaviləyə xitam verilməsi və xarici valyutada müddətli əmanətə yerləşdirilməsi məqsədi ilə nağdsız valyuta 
mübadiləsi 

 
0.3% 

 
- 

8.3 bəndi üzrə qeyd: 06.03.2020-ci il tarixinədək yerləşdirilmiş milli valyutada olan müddətli əmanətlərə şamil olunur. 

9 Elektron bankçılıq və digər xidmətlər 

9.1 İnternet Bank xidmətinə qoşulma pulsuz 

9.2 Mobil Bank xidmətinə qoşulma  pulsuz 

 

0.05%

0.075%

 
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin İdarə Heyətinin 07.03.2019-cu il 
tarixli, 9 N-li qərarına (protokol N 23) Əlavə 

 
Qüvvəyə minmə tarixi: 22.04.2019 

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də 
fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə 

T A R İ F    C Ə D V Ə L İ 
 

 
№ 

 
Xidmət növü 

Tariflər 

Milli valyutada 
aparılan əməliyyatlar 

Xarici valyutada aparılan 
əməliyyatlar 

1 Hesabın açılması 

1.1 Cari hesabın açılması pulsuz 

2 Hesab üzrə sənədlərin verilməsi 

2.1 Hesab üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz 

2.2 Arayışın verilməsi (hər arayışa görə) 10 AZN 

2.3 Digər bank-maliyyə sənədlərinin surətinin verilməsi (hər bir sənədə görə) 10 AZN 

2.3 bəndi üzrə qeyd: Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq 

3 Hesab üzrə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatlandırma 

3.1 Cari hesab üzrə SMS məlumatlandırma pulsuz 

3.2 Cari hesab üzrə e-mail məlumatlandırma pulsuz 

4 Nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filial və şöbələr arasında hesablara nağd vəsaitin qəbulu  
pulsuz, 

Rus rublu üçün - 2% 4.2 Hesabın açıldığı filialda hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.3 Hesabın açıldığı şöbədə hesaba nağd vəsaitin qəbulu 

4.1 - 4.3 bəndləri üzrə qeydlər: 
a) Digər hallarda hesaba mədaxil Bankın daxili hesabları və ya müştərinin cari hesabı vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda mövcud Tarif cədvəlinin "6.1.4" bəndində nəzərdə tutulan komisyon haqqı tətbiq olunur 
b) Rus rublu üçün komisyon haqqı Bankın daxili hesablarına və ya müştərinin cari hesabına Rus rublunda olan əskinasları qəbul etməklə mədaxil əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunur (Nağd valyuta mübadilə əməliyyatları istisna 
olmaqla) 

4.4 Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə nağd 
vəsaitin qəbulu 

pulsuz 

4.5 Kart hesablarına nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

4.6 «ASAN xidmət»/«ASAN kommunal» xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün 
nağd vəsaitin qəbulu 0.40 AZN - 

4.7 Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə vergi və gömrük ödənişləri, dövlət rüsumu və dövlət budcəsinə digər 
ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu 

0.15% 
(min. 0.40 AZN, maks. 15 AZN) - 

4.8 HÖP vasitəsilə aparılan digər ödənişlər üçün nağd vəsaitin qəbulu pulsuz - 

4.9 İstifadəyə yararsız əskinasların inkassoya qəbulu və dəyişdirilməsi 0% 5% 

4.10 Metal pullarının qəbulu və dəyişdirilməsi (10 AZN-dən çox olduqda) 5% - 

5 Nağd vəsaitin verilməsi 

5.1 Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi (kart hesabları istisna olmaqla)  0.5% 0.6% 

5.2 Nağd şəkildə, o cümlədən Azərikard ödəniş terminalları vasitəsilə mədaxil olunan vəsaitin həmin hesabdan verilməsi 
(kart hesabları istisna olmaqla) 

pulsuz 

 
5.3 

Fiziki şəxs tərəfindən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də rəsmiləşdirilmiş kreditin ödənilməsi məqsədilə 
"Avtomatik ödəmə" xidməti vasitəsilə əmək haqqı və ya pensiya kartlarından daxil olan vəsaitin 
verilməsi 

 
pulsuz 

5.4 Nağd şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5 Nağdsız şəkildə mədaxil olunan müddətli əmanətin geri ödənilməsi: 

5.5.1 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin müddət bitdikdə vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.5.2 Əmanət müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan ilkin bitmə tarixindən əvvəl müqaviləyə xitam verildiyi halda: 

5.5.2.1 İlkin mənbəyi köçürmə olan, yəni digər banklardan və ya bankdaxili köçürmə yolu ilə digər müştəridən və nağdsız 
valyuta mübadiləsi ilə daxil olmuş vəsaitlərin geri ödənilməsi 

0.5% 0.6% 

5.5.2.2 
 
Digər hallarda vəsaitlərin geri ödənilməsi pulsuz 

5.6 Müddətli əmanət üzrə faizlərin ödənilməsi pulsuz 

5.7 Təcili pul köçürmə sistemləri ilə daxil olan vəsaitin verilməsi pulsuz 

5.8 Həyatın yığım sığortası vəsaitinin verilməsi 0.2% 0.2% 

6 Köçürmələr 

6.1 Bankdaxili köçürmələr: 

6.1.1 Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşən filiallar və şöbələr arasında müştərinin öz adına olan cari hesablar 
arasında köçürmələr 

 
 

pulsuz 6.1.2 Filialdaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

6.1.3 Şöbədaxili müştərinin öz adına olan cari hesablar arasında köçürmələr 

 
 

6.1.4 

 
 
Digər bankdaxili köçürmələr 

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

0.05% 
(min. 1 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün 1 

USD ekv. - maks. 50 USD/EUR/GBP/digər 
valyutalar üçün 50 USD ekv.) 

6.1.5 Köçürmənin icrasından sonra ödəniş sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və ödəniş tapşırığının geri 
qaytarılması üçün sorğunun qəbul olunması 

pulsuz 


