1.

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR ÜÇÜN XİDMƏTLƏR
Komissiya
Milli valyutada

2.1. Cari hesabın açılması
2.1.1. Cari hesabda minimal qalıq
2.1.2. Hesab qalığı 200 000 EUR və ondan artıq olduqda bütün məbləğ üzrə
2.2. Kredit hesabının açılması
2.3. Əmanət hesabının açılması

Komissiya
Xarici valyutada
Pulsuz
Tələb olunmur
Hər gün illik 0.8 %
Pulsuz
Pulsuz

2.4. Hesaba nağd vəsaitin mədaxili:
2.4.1. Hesabın açıldığı filialın kassasından mədaxil
2.4.2. Digər filialın kassasından mədaxil
 Notariusun depozit hesabına mədaxil
 Digər mədaxil əməliyyatları

Pulsuz
Pulsuz
0.05%, min. 1 AZN/USD/EUR; maks. 20 AZN/USD/EUR

*Əməliyyatın 500 EUR nominallı banknotlar ilə aparılan hissəsinə hesablanan əlavə xidmət haqqı
2.5. Hesabdan nağd vəsaitlərin çıxarılması*
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*500 000 USD/EUR-dan artıq məbləğdə nağdlaşma əməliyyatına görə komissiya maksimal 1%
olmaqla razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.
2.6. Hesab üzrə sənədlərin verilməsi:
 Çıxarışlar
 Səfirliklərə və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təqdim edilən arayışlar
 Digər arayışlar*
 Sənədlərin dublikatları
 Müştərinin maliyyə fəaliyyətinin yoxlamasını həyata keçirən kənar auditorun sorğularının
Cavablandırılması
*Hər bir kredit öhdəliyi üzrə borcalan, girovqoyan/ipotekaqoyan və ya zamin tərəfindən kredit,
girov/ipoteka və ya zaminlik öhdəliyi barədə arayışın ilk dəfə əldə olunması pulsuzdur.
2.7. Notariusun depozit hesabı vasitəsilə alqı-satqı, pul bağışlanması, beh və borc verilməsi əqdləri,
ilkin müqavilə və digər mülki-hüquqi əqdlər üzrə əməliyyatların* aparılmasına görə xidmət haqqı

0.5%
0,5 %, min. 1 AZN/USD/EUR

Pulsuz
8 AZN
3 AZN
3 AZN
Pulsuz

0,2 %

* Bu əqdlər üzrə vəsaitlərin notariusun depozit hesabından nağdlaşdırılmasına görə komissiya
tutulmur.
* Bu əqdlər üzrə vəsaitlərin notariusun depozit hesabından digər hesaba və ya dövlət büdcəsinə
köçürmə əməliyyatlarına görə standart tariflərə uyğun əlavə komissiya tutulur.
2.8. Müştərinin tapşırığı ilə xarici valyutanın alışı və satışı
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Pulsuz (2.8.1.-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hal
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2.8.1. Bank tərəfindən EUR valyutasının alışı zamanı hər 500 EUR nominallı banknota görə xidmət
haqqı

istisna olmaqla)
0,5 %
0,5 %

2.9. 500 EUR nominallı banknotların eyni valyutada digər nominallı banknotlara dəyişdirilməsi
Qeyd: 1. Hesabdan nağd vəsaitlərin çıxarılması əməliyyatı yalnız müştərinin hesabı aparılan bank bölməsində həyata keçirilə bilər.
2. Bankın təyin etdiyi məzənnə tətbiq edilir.

Komissiya
Milli valyutada

Komissiya
Xarici valyutada

2.10. Ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi:
2.10.1. Bankdaxili köçürmələr üzrə:
 Müştərinin öz hesabları arsında
 Digər müştərinin hesabına
 Notariusun depozit hesabına

Pulsuz
0.05 %, min. 1 AZN/USD/EUR; maks. 20 AZN/USD/EUR
Pulsuz

2.10.2. Digər banklarda olan hesablara köçürmə:
2.10.2.1. Bakı/Sumqayıt filiallarından

0,2 %, min. 2 AZN; maks. 170 AZN

0,3 %, min. 20 USD/25 EUR;
maks. 300 USD/EUR

2.10.2.2. Region filiallarından

0,12 %, min. 1 AZN; maks. 170 AZN

0,3 %, min. 20 USD/25 EUR;
maks. 300 USD/EUR

2.10.3. Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı inkasso
sərəncamları, DSMF-nın, vergi və gömrük orqanlarının sərəncamlarının icra edilməsi:
2.10.3.1. Məbləğ 10 AZN və ondan aşağı olduqda
2.10.3.2. Məbləğ 10 AZN-dən artıq olduqda:
• Bakı/Sumqayıt filiallarından (hər ödəniş üçün)
• Region filiallarından (hər ödəniş üçün)
2.11. İcra olunmuş ödəniş tapşırıqlarının şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya ödəniş
1
tapşırıqlarının ləğv edilməsi

Pulsuz
0,2 %, min. 1 AZN; maks. 170 AZN
0,12 %, min. 1 AZN; maks. 170 AZN
10 AZN

50 USD
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2.12. Ödənişlər üzrə təhqiqatın aparılması
• 3 aya qədər
• 6 aya qədər
• 6 aydan yuxarı
2.13. Çek kitabçalarının verilməsi:
• Notariuslara
• Digər şəxslərə
2.14. Nağd vəsaitlərin inkassasiyası

__

80 USD
110 USD
140 USD
Pulsuz
10 AZN
razılaşma əsasında (ƏDV hesablanır)

2.15. Əmək haqqı kart hesablarına pul vəsaitinin köçürülməsi üzrə xidmət haqqı:
kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin komissiya haqqı tutulmadan çıxarılması
əməliyyatları üzrə xidmətin yalnız ASC “Xalq” Bankına məxsus bankomat şəbəkəsi
vasitəsi ilə göstərilməsi şərtilə
kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin komissiya haqqı tutulmadan çıxarılması
əməliyyatları üzrə xidmətin ASC “Xalq” Bankına, o cümlədən digər banklara məxsus
bankomat şəbəkəsi vasitəsi ilə göstərilməsi şərtilə

0.5 %
Razılaşma əsasında (Bank və hüquqi şəxs/fərdi sahibkar)

Qeyd:
1. Əməliyyat zamanı müxbir bank tərəfindən tutulan əlavə və gözlənilməz xərclər müştəri tərəfindən ödənilir.
Komissiya
2.16. Cari qiymətli metal hesabının açılması
2.16.1. Cari qiymətli metal hesabına ilkin mədaxilin məbləği

Pulsuz
Tələb olunmur

2.17. Cari qiymətli metal hesabında minimal qalıq

Tələb olunmur

2.18. Bankla bağlanılan bir alqı-satqı əqdi üzrə Qiymətli metalın miqdarı
2.19. Bankdaxili eyni qiymətli metalda olan hesaba köçürmə
Qeyd:
1.

min. 5 XAU (troy unsiyası)

1

pulsuz

Qiymətli metal hesabı üzrə yalnız konvertasiya və bankdaxili eyni qiymətli metalda olan hesaba köçürmə əməliyyatı mövcuddur.
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