Xidmətin adı
1. Müxbir hesabın açılması
1.1. Müxbir hesabda minimal qalıq
1.2. Hər günün sonunda müxbir hesabda qalıq 50 000 EUR və ondan artıq olduqda
tutulan xidmət haqqı

Komissiya
Pulsuz
Tələb olunmur
İllik 0.8%

2. Kredit hesabının açılması

Pulsuz

3. Əmanət hesabının açılması

Pulsuz

4. Hesab üzrə nağd əməliyyatların (mədaxil/məxaric) aparılması
5. Müxbir hesaba nağdsız vəsaitlərin daxil edilməsi

Razılaşma əsasında
Pulsuz

6. Ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi:
6.1. Rezident banklar üçün:
 Bankdaxili köçürmələr
 Banklararası köçürmələr (MT200/202) 1:
 USD və digər SDV
 EUR
6.2. Qeyri-rezident banklar üçün:
 Bankdaxili köçürmələr
 Banklararası köçürmələr (MT200/202):
 AZN
 USD və digər SDV
 EUR
 Kommersiya köçürmələri (MT103):
 AZN
 USD və digər SDV2
 EUR2
Qeyd:
1. Bu Tariflərin 6.1-ci bəndinin “Banklararası köçürmələr (MT200/202)” ilə bağlı abzası 4-

pulsuz
0,1%, min. 20 USD; maks.100 USD
0,1%, min. 20 EUR; maks.100 EUR

pulsuz
0,1%, min. 10 AZN; maks. 100 AZN
0,1%, min. 20 USD; maks. 100 USD
0,1%, min. 20 EUR; maks.100 EUR

0,15%, min. 2 AZN; maks. 170 AZN
pulsuz
pulsuz
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cü bənd ilə birgə tətbiq edildikdə, xidmət haqqı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
2. Xarici valyutada kommersiya köçürmələri yalnız ASC “Xalq” Bankının müştəriləri olan
fiziki və hüquqi şəxslərin ödəniş tapşırıqlarının icrası məqsədi ilə yerinə yetirilir.
7. Konvertasiya əməliyyatları

Pulsuz

8. Ödənişlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi, əlavə və ya ləğv edilməsi:
 AZN
 USD və digər SDV
 EUR

10 AZN
10 USD
10 EUR

9. Hesab üzrə sənədlərin verilməsi

Pulsuz

10.Hesab üzrə çıxarışların SWIFT vasitəsilə göndərilməsi:
 MT 950
 MT 900/910

Pulsuz
Pulsuz

QEYD:
1. ASC “Xalq” Bankı (bundan sonra - “Bank”) tərəfindən müxbir banklarla digər əməliyyatlar qüvvədə olan “ASC “Xalq” Bankında fiziki və
hüquqi şəxslər üçün əməliyyatlar üzrə Tariflər”inə əsasən təqdim olunur.
2. Bankın bütün əməliyyatları Аzərbaycan Respublikasının bu sahədə qüvvədə olan qanunvericiliyi, Аzərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
normativ xarakterli aktları və Bankın daxili qaydaları ilə tənzimlənir.
3. Bank müxbir bankları qabaqcadan xəbərdar etmədən, qüvvədə olan tarifləri dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
4. Bank hazırkı Tariflərin düzgün anlaşılmadığı hallarda yarana biləcək səhv, ləngimə və s. üçün məsuliyyət daşımır.
5. Əgər müştərinin tapşırığı əlavə iş və ya qeyri-adi məsuliyyət tələb edirsə, o cümlədən Bankın müxbir bankların LORO hesablarının aparılması
(maintenance) ilə bağlı gözlənilməyən xərclər yaradırsa, Bankın əlavə komissiya tutmaq hüququ var.
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ASC “Xalq” Bankında müxbir banklarla
əməliyyatlar üzrə Tariflər

