
 

 

Cari hesab üçün tariflər 

(Fiziki şəslər üçün) 

 

Xidmətlər Tariflər 

Hesabların açılması və aparılması (AZN/USD/EUR/GBP/RUB) 

Cari hesabın açılması 
resident* 5 AZN 

qeyri-rezident 50 AZN 

Cari hesabın aparılması-aylıq 0-100 AZN 

1 (bir) təqvim ili və daha artıq müddət ərzində müştəri tərəfindən 

əməliyyat aparılmayan hesablardan tutulan xidmət haqqı 
5 AZN aylıq 

Sənədlərin arxivdən qaldırılması hər 6 (altı) ay üzrə 30 AZN 

Məktub və arayışların verilməsi 15 AZN 

Borca dair arayışların verilməsi 20 AZN 

Hesab üzrə çıxarış 

son əməliyyat tarixinədək 1 ay 

ərzində 
pulsuz 

son əməliyyat tarixinədək 1 

aydan artıq müddətə 
5 AZN 

Hesabdan SWIFT çıxarış 

(MT940) 

birdəfəlik 10 AZN 

mütəmadi 100 AZN aylıq 

Nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar AZN/USD/GBP EUR* 

Hesaba nağd vəsaitin qəbulu pulsuz 

1% *(komissiya haqqı hesaba  nağd 500 EUR –luq 

əskinasın mədaxili zamanı tutulur.EUR valyutasında digər 

əskinaslar üzrə komissiya haqqı-0% 

Nağd vəsaitin verilməsi (nağd 

mədaxil olunmuş) 

 Milli valyutada (AZN) 
 Xarici valyutada                                                             

(USD/EUR/GBP) 

birdəfəlik pulsuz 

mütəmadi razılaşma əsasında 

Nağd vəsaitin verilməsi (köçürmə 

yolu ilə daxil olduqda) 
0.7% 

Qiymətlilərin İnkassasiyası (Bakı, 

Abşeron və Sumqayıt ərazisində) 

birdəfəlik 50 AZN 

uzunmüddətli razılaşma əsasında 

Metal pulların qəbulu və 

dəyişdirilməsi 

birdəfəlik 10 AZN-dən çox 

olduqda 5%; (yalnız 10 

AZN-dən çox olan 

vəsaitlər dəyişdirilir) 

nəzərdə tutulmayıb 

uzunmüddətli nəzərdə tutulmayıb 

Yararsız əskinazların qəbulu Pulsuz nəzərdə tutulmayıb 

Köçürmələr 
Milli valyutada                

(AZN) 

Xarici valyutada                                  

(USD/EUR/GBP/RUB) 

Bankdaxili köçürmələr 

filiallarda-öz hesabları arası pulsuz 

İnternet bankinq vasitəsi ilə -

öz hesabları arası/digər 

müştərilərin hesablarına 

pulsuz 

digər müştərilərin hesablarına-

filiallarda 

0.02%(min.1AZN-max 

50 AZN) 

0.02%(min.1 USD ekv.-max 

50 USD ekv.) 

Respublika daxili köçürmələr 

filiallarda 
0.1%(min.5 AZN-max 

50 AZN) 

0.3%(min.25 USD 

ekv.,max.500 USD ekv.) 

İnternet bankinq vasitəsi ilə 
0.08% (min.0.8 AZN-

max 50 AZN) 

0.3%(min.20 USD ekv., max. 

400 USD ekv.) 

Respublikadan kənara 

köçürmələr 

filiallarda - 
0.3%(min.25 USD ekv, max. 

500 USD ekv.) 

İnternet bankinq vasitəsi ilə - 
0.3%(min.20 USD ekv., max. 

400 USD ekv.) 

Köçürmə təcili olduqda 
filiallarda 7 AZN 10 USD ekv.** 

İnternet bankinq vasitəsi ilə 2 AZN - 

Multivalyutalı köçürmə 

(USD/EUR) 
- 0.3% (min.25 USD ekv.) 



Müxbir bankların xərcləri 

(Respublika daxili və  

Respublikadan kənara 

köçürmələr)  

filialda və myAccess vasitəsilə 

- 25 USD ekv. 

EUR və USD valyutasında 

Rusiya və Belarusiyaya köçürmə 

edilərkən vasitəçi bank 

“Raiffeisen Bank International 

AG” seçildikdə mövcud 

komissiya haqqına əlavə  

- 55 USD ekv. 

İcra edilmiş ödənişlərin 

araşdırılması, dəyişdirilməsi və 

ləğvi  

bankdaxili pulsuz 10 USD ekv. 

banklararası*** 10 AZN 60 USD ekv. 

Təcili Pul Köçürmələri 
Milli valyutada                 

(AZN)  

Xarici valyutada                                         

(USD/EUR/GBP/RUB) 

Sürətli Pul Köçürmələri WU, Zolotaya Korona TPKS-nin tariflərinə uyğun 

AccessTransfer 

3000 AZN/USD/EUR-qədər 0.4% (min.2 AZN) 0.4% (min.2 USD/EUR) 

3000.01-6000 AZN/USD/EUR 0.3% (min.11 AZN) 0.3% (min.11 USD/EUR) 

6000.01 AZN/USD/EUR-dan 

yuxarı 
0.2% (min.15 AZN) 0.2% (min.15 USD/EUR) 

Mübadilə əməliyyatları 
Milli valyutada                 

(AZN) 

Xarici valyutada                                      

(USD/EUR/GBP/RUB) 

Valyutanın nağd mübadilə 

məzənnəsi  
Bankın gündəlik məzənnəsinə uyğun 

Valyutanın nağdsız 

(hesablararası) mübadilə 

məzənnəsi 

Bankın gündəlik məzənnəsinə uyğun 

 

Seyflərin icarə tarifi 

Qutuların ölçüləri 1 ay 6 ay 12 ay 

100 X 290 X 450 20 AZN 100 AZN 200 AZN 

150 X 290 X 492 
30 AZN 150 AZN 300 AZN 

150 X 320 X 492 

200 X 290 X 450 40 AZN 200 AZN 400 AZN 

240 X 290 X 450 50 AZN 250 AZN 500 AZN 

300 X 320 X 492 60 AZN 300 AZN 600 AZN 

450 X 320 X 492 80 AZN 400 AZN 800 AZN 

Gündə 1 dəfədən artıq 

depozitariyə gəliş-hər gəlişə görə 
5 AZN 

Açarların itirilməsinə görə 

cərimə 
250 AZN 

 

E-manat, Milli Ön,ödəniş terminalı və ya E-manat, Milli Ön online ödəniş vasitəsi ilə Debet kart, kredit kart hesabına, cari hesaba 

mədaxildə və kredit ödənişində əməliyyat komissiya haqqı: Hesaba 10 AZN-dən yuxarı məbləğdə vəsait mədaxil edildikdə 1% təşkil edir.  

Qeyd:E-manat və Milli-ön ödəniş terminallarında hesaba mədaxil yalnız AZN valyutası ilə mümkündür. Maksimal tranzaksiya məbləği 

14 999 AZN, minimal tranzaksiya məbləği əməliyyat növündən aslı olaraq 1 AZN təşkil edir.Əlverişli əmanət hesabına mədaxildə 

komissiya haqqı yoxdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari hesab üçün tariflər (Hüquqi şəxslər və Fərdi sahibkarlar üçün) 

Valyuta AZN USD/EUR/GBP/RUB 

Cari hesabın açılması (fərdi sahibkar) 

Rezident pulsuz 

Eyni valyutada hər növbəti hesabın açılması 10 AZN 

Qeyri-rezident pulsuz 

Müvəqqəti cari hesabın açılması (hüquqi şəxs) pulsuz 

Cari hesabın açılması (hüquqi şəxs) 

Rezident pulsuz 

Qeyri-rezident pulsuz 

Eyni valyutada hər növbəti hesabın açılması 10 AZN 

Hüquqi şəxs Qeyri Hökümət Təşkilatı (QHT) olduqda hesabın açılması 

Qeyri–Hökümət Təşkilatlarına hesab açılması barədə qərar Baş Ofis tərəfindən qəbul edilir.  

Rezident  300 AZN 

Qeyri-rezident 400 AZN 

 

Nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar 

Valyuta AZN/ USD/GBP EUR 

Hesaba nağd vəsaitin qəbulu Pulsuz 1% 

Cari hesabın aparılması 

Cari hesabın aparılması – aylıq 0-100 AZN 

Xüsusi hallarda müştərinin cari hesabının aparılması üçün xidmət haqqı təyin edilə bilər 

Hüquqi şəxs Qeyri Hökümət Təşkilatı (QHT) olduqda hesabın 

aparılması – aylıq  
100 AZN 

1 (bir) təqvim ili və daha artıq müddət ərzində müştəri tərəfindən 

əməliyyat aparılmayan hesablardan tutulan xidmət haqqı 
5 AZN aylıq 

Cari hesablar üzrə “sms məlumat” xidməti 
Aylıq xidmət haqqı hesabın valyutasından aslı olaraq 

hər hesab üzrə:   5 AZN/USD/EUR/GBP 

Hesab üzrə çıxarış 

son əməliyyat tarixinədək 1 ay ərzində pulsuz 

son əməliyyat tarixinədək 1 aydan artıq müddətə 5 AZN 

Sənədlərin arxivdən qaldırılması (hər 6 ay üzrə) 30 AZN 

Məktub və arayışların verilməsi 15 AZN 

Borca dair arayışın verilməsi  20 AZN 

Audit üçün təsdiqedici məktub 15 AZN 

Hesabdan SWIFT çıxarış (MT940) 

birdəfəlik 10 AZN 

mütəmadi 100 AZN aylıq  

Çek kitabçası 10 AZN 



Komissiya haqqı hesaba nağd 500 EUR-luq əskinasın mədaxili zamanı tutulur. EUR valyutasında digər əskinaslar üzrə komissiya 

haqqı 0%.  

Nağd vəsaitin verilməsi 
AZN USD/EUR/GBP 

0.6% 

Metal pulların qəbulu və 

dəyişdirilməsi 

birdəfəlik 10 AZN-dən çox 

olduqda 5%(yalnız 10 

AZN-dən çox olan 

vəsaitlər dəyişdirilir) 

nəzərdə tutulmayıb 

uzunmüddətli nəzərdə tutulmayıb 

Mübadilə əməliyyatları 

(AZN/USD/EUR/GBP/RUB) 

Valyutanın nağd mübadilə məzənnəsi  Bankın gündəlik məzənnəsinə uyğun 

Valyutanın nağdsız (hesablararası) mübadilə 

məzənnəsi 
Bankın gündəlik məzənnəsinə uyğun 

 

 

Köçürmələr  

Valyuta AZN USD/EUR/GBP/RUB 

Bankdaxili köçürmələr  

myAccess vasitəsilə - öz hesabları arası Pulsuz Pulsuz  

myAccess vasitəsilə digər müştərilərin hesablarına Pulsuz xüsusi razılıq ilə  

filiallarda - öz hesabları arası  pulsuz  

filiallarda - digər müştərilərin hesablarına 

 

0,03% (min.1 AZN - 

max.50 AZN) 

0,03% (min.ekv.1 USD - max. ekv.50 

USD) 

xüsusi razılıq ilə 

Respublika daxili köçürmələr  

myAccess vasitəsilə digər banklardakı öz 

hesablarına/digər hesablara 

 

0,08% (min.0,8 AZN 

- max. 100 AZN) 

0.3%(min.20 USD ekv.,max.400 USD 

ekv.) 

filiallarda digər banklardakı öz hesablarına/digər 

hesablara 

 

0,1% (min.5 AZN - 

max. 180 AZN) 

0.3%(min.25 USD ekv.,max.500 USD 

ekv.) 

Respublikadan kənara köçürmələr  

myAccess vasitəsilə  
- 

0.3%(min.20 USD ekv.,max.400 USD 

ekv.) 

filiallarda  
- 

0.3%(min.25 USD ekv.,max.500 USD 

ekv.) 

Təcili köçürmə 

myAccess vasitəsilə  2 AZN  - 

filiallarda 7 AZN ekv.20 USD 

Multivalyutalı köçürmə  - 0,3% (min.ekv.30 USD) 

Müxbir bankların xərcləri (Respublika daxili və  

Respublikadan kənara köçürmələr)  

filialda və myAccess vasitəsilə  

- ekv. 25 USD 

EUR və USD valyutasında Rusiya və Belarusiyaya 

köçürmə edilərkən vasitəçi bank “Raiffeisen Bank 

International AG” seçildikdə mövcud komissiya haqqına 

əlavə 

- ekv. 55 USD 

Müxbir bankların xərcləri müştərinin istəyi ilə tutulur. 

Xərclərin növləri: 

 OUR –  bütün xərclər ödəyən tərəfindən tutulur 

 SHA  –  xərclər tərəflər arasında bölünür (birgə) 

 BEN  –  bütün xərclər alan tərəfindən ödənilir (göndərilən vəsaitdən tutulur) 

İstisna: Multivalyuta və RUB valyutasında ödənişlər. Bu halda müxbir bankların xərcləri mütləq tutulur.  

Ödənişlərin araşdırılması, dəyişdirilməsi və ləğvi 10 AZN ekv. 60 USD 



Vəsaitin geri qaytarılması pulsuz  ekv. 10 USD 

Digər (3-cü) banklar tərəfindən əlavə qeyri-standart xərclər yarana bilər. 

 

myAccess sistemində bank əməliyyatlarının aparılması üçün gündəlik limitlər və myAccess xidmətinə qoşulma   

myAccess xidmətinə qoşulma   pulsuz 

Hüquqi şəxslər üçün gündəlik limitlər 

Eyni valyutada öz hesablar üzrə köçürmə 1 000 000 AZN 

Eyni valyutada bank-daxili digər müştərilərin hesablarına 

köçürmələr  
1 000 000 AZN 

Ölkədaxili köçürmə AZN ilə  1 000 000 AZN 

Ölkədaxili köçürmə xarici valyutada 1 000 000 AZN 

Ölkədən kənara köçürmə xarici valyutada  1 000 000 AZN 

Fərdi sahibkarlar üçün gündəlik limitləri 

Eyni valyutada öz hesabları arası köçürmə 500 000 AZN 

Eyni valyutada bank-daxili digər müştərilərin hesablarına 

köçürmə 
500 000 AZN 

Ölkədaxili köçürmə AZN ilə  500 000 AZN 

Ölkədaxili köçürmə xarici valyutada 500 000 AZN 

Ölkədən kənara köçürmə xarici valyutada  500 000 AZN 

Gündəlik limitlər yalnız müştəri Ərizəsi əsasında dəyişdirilə bilər. 

 

 

E-manat, Milli Ön,ödəniş terminalı və ya E-manat, Milli Ön online ödəniş vasitəsi ilə Debet kart, kredit kart hesabına, cari hesaba 

mədaxildə və kredit ödənişində əməliyyat komissiya haqqı: Hesaba 10 AZN-dən yuxarı məbləğdə vəsait mədaxil edildikdə 1% təşkil edir.  

Qeyd:E-manat və Milli-ön ödəniş terminallarında hesaba mədaxil yalnız AZN valyutası ilə mümkündür. Maksimal tranzaksiya məbləği 

14 999 AZN, minimal tranzaksiya məbləği əməliyyat növündən aslı olaraq 1 AZN təşkil edir.Əlverişli əmanət hesabına mədaxildə 

komissiya haqqı yoxdur. 

 

 

* Kredit verilməsi və əmanət məbləğinin köçürülməsi üçün açılan hesablar istisna olmaqla. 

   Eyni valyutada hər növbəti hesabın açılması 10 AZN. 

 

***digər bankların mümkün xərcləri ancaq digər banklar tərəfindən meydana çıxdığı halda əlavə olaraq müştəridən 

tutulur.Benefisiar və ya Müxbir bank tərəfindən köçürmə geri qaytarıldıqda həmin bankların xərcləri müştəriyə 

qaytarılmır. Bu hallar baş verdikdə köçürmə üçün müştəridən tutulan komissiya haqqı müştəriyə geri qaytarılmır.  

 

Müxbir banklar tərəfindən tutulan əlavə xidmət haqqı və digər xərclər müştəri hesabından tutulur.  

Tariflər bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər (əgər müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa).  

 

 

 

 

 


