
Hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlar üçün xidmətlər Milli valyutada aparılan əməliyyatlar Xarici valyutalarda aparılan əməliyyatlar

2.1.   Cari hesabın açılması 

2.1.1. Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində fiziki şəxs hesablarının açılması

2.1.2. Çek Kitabçası

2.2.  İnternet Bankçılıq və Mobil bank xidməti

2.2.1. İB və Mobil Bankçılıq xidmətinə qoşulma haqqı / İllik xidmət haqqı / Əlavə istifadəçinin İB-ə qoşulma 

haqqı

2.3. Nağd pul vəsaitin inkasasiyası

2.4. Hesaba nağd vəsaitin mədaxili 
1 

1
 Əməliyyatın 500 EUR nominallı banknotlar ilə aparılan hissəsinə hesablanan əlavə xidmət haqqı

2.4.1.  E-Manat terminalları vasitəsi ilə nəğd vəsaitlərin hesaba mədaxil edilməsi 

2.5.   Hesabdan nağd vəsaitlərin çıxarılması 

2.5.1.  Son 12 ay ərzində hesaba nəğd qaydada daxil edilmiş vəsaitdən artıq məbləğdə vəsaitin hesabdan nəğd 

məxaric edilməsi 
0,5% (min. 1 AZN)

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

USD/EUR/GBP/TRY)

2.5.1.1.  Son 12 ay ərzində eyni valyutada olan hesaba nağd qaydada mədaxil edilən vəsait qədərində 

hesabdan nağd məxaric edilməsi

2.5.1.2.   Son 12 ay ərzində hər hansı valyuta hesabına mədaxil edilmiş vəsait qədərində nəğdsiz konvertasiya 

edilərək digər valyuta hesabından nəğd məxaric edilməsi

2.5.3.Əmanət məbləği və ona hesablanmış faizlərin nağd çıxarılması

2.5.2. Alınmış kreditin hesabdan məxaric edilməsi

2.6.   Hesab üzrə sənədlərin verilməsi:

·   Çıxarışlar

·   Hesab üzrə arayışların verilməsi

2.7. Ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi:

2.7.1. Bankdaxili və Filialdaxili köçürmələr üzrə:

2.8. Əmək haqqı layihəsi üzrə köçürmələr

2.8.1.ZBA-ın bankomat şəbəkəsini əhatə edən layihələr üzrə

2.8.2 Bankomat şəbəkəsini ortaq istifadə haqqında sazişə daxil olan bankların bankomat şəbəkəsi daxilində 

olan əmək haqqı layihələri üzrə

2.8.3 Respublika daxilində bütün bankların bankomat şəbəkəsi daxilində olan əmək haqqı layihələri üzrə

2.9 Ölkə daxilində köçürmələr

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

2.9.2 XÖHKS    0,15 % (min  1 AZN - max 150 AZN)

2.9.3.  Xarici Valutalar * 0,2 % (min 25 USD - max.200 USD)

2.9.4. Ani ödənişlər sistemi üzrə ölkədaxili ödənişlər 0.15 % (min 1 AZN- max. 150 AZN) 0,15 % (min 1 USD  - max.150 USD)

2.10. Ölkə xarici köçürmələr

·         USD / EUR / GBP
* 0,3 % (min 25 USD/EUR/GBP- max 300 USD / 

EUR /GBP )

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

·         TRY
* 0,3 % (min 50 TRY - max 300 TRY)

·         Digər Valyutalar
* 0,3 % (min 25 USD - max 300 USD)

* Göndərilən  vəsaitin tam həcmdə çatması zəmanəti ilə köçürmə (Guaranteed OUR) şərti
30 USD/ EUR/GBP (Digər xarici valyutalarda -

30 USD)

2.11.Ziraat Maliyyə Qrupunun üzvü olan banklar arasında ölkə xarici köçürmələr (FGTS)

·         USD / EUR / GBP 0.15 % (min 20 - max 200 USD / EUR / GBP)

·         RUBL 0.15 % (min 20 USD- max 200 USD)

·         TRY 0.15 %, (min 30 TRY -max 200 TRY)

·         Digər Valyutalar 0.15 % (min. 20 USD- max.200 USD)

2.12. Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı inkasso sərəncamlarının, məcburi 

qaydada icra olunan digər ödəniş sənədlərinin (vergi və gömrük orqanlarının sərəncamları və s.) icra edilməsi:

2.13. İcra olunmuş ödəniş tapşırıqlarının şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya ödəniş tapşırığının ləğv edilməsi 10 AZN 50 USD / EUR / GBP

2.14. Nəğdsiz mübadilə əməliyyatı 

2.        HÜQUQİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR ÜÇÜN XİDMƏTLƏR

Pulsuz

Pulsuz

0.5%

Pulsuz

Razılaşma əsasında

Razılaşma əsasında

10 AZN - 25 VƏRƏQ

Pulsuz

Pulsuz

0.10%

Pulsuz

Bankın gündəlik məzənnəsi ilə

20 AZN

Pulsuz

 Bankın ölkədaxili köçürmə tariflərinə uyğun olaraq

Pulsuz

0.5%

0.8%

1.1%

Pulsuz


