“Rabitəbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə
TARİF CƏDVƏLİ
1.Hesabın açılması
1.1. Hesablaşma hesabının açılması
 AZN
 USD/EUR/GBP/RUB* **
*İnternet/ Mobil Bankinqə qoşulan istifadəçilər üçün valyuta hesabları pulsuz açılır
**İstehlak kreditlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün valyuta hesabları pulsuz açılır
1.2. Əmanət hesabının açılması
1.3. Ssuda hesabının açılması
2. Nağd pul əməliyyatları
2.1. Hesaba nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş və ya digər filialın kassasından hesaba nağd
şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin verilməsi
 AZN
 USD/GBP/RUB
 EUR
2.2. Hesabın açıldığı filialın kassasından hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin,
mədaxil edildiyi tarixdən 1 il ərzində nağdlaşdırılması*
*Vəsaitin hesaba mədaxil edildiyi tarixdən 1 il keçdikdən sonra nağdlaşdırma zamanı
xidmət haqqı 2.1. bəndinə uyğun olaraq tutulur
2.3. Rusiya rublu valyutası ilə hesaba vəsaitin nağd şəkildə mədaxili
2.4. Əmanət məbləği və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi
*Əmanət hesabına nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin nağdlaşdırılmasına görə
xidmət haqqı tarif cədvəlinin 2.1 bəndinə uyğun olaraq tutulur
3. Nağdsız mübadilə əməliyyatları
4. Köçürmələr
4.1. Bankdaxili köçürmələr
4.2. Ölkədaxili köçürmələr (manat)
4.3. Ölkədaxili təcili köçürmələr (manat)
4.4. Ölkəxarici və ölkədaxili valyuta köçürmələri
 USD
 EUR
 GBP
 digər valyutalar üçün

4.5. İcra olunmuş köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, araşdırılması və ya ləğvi
 AZN
 USD/EUR/GBP/digər valyutalar üçün

Pulsuz
10 AZN

Pulsuz
Pulsuz

0.5%
0.6% min. 5 USD
0.6% min. 5 EUR
Pulsuz

3%
Pulsuz

0,3%
Pulsuz
0,12% min. 0.50 AZN
maks. 95 AZN
Tarif + 0.05 %
0.3% min. 25 USD
maks. 400 USD
0.3% min. 25 EUR
maks. 400 EUR
0.3% min. 30 GBP
maks. 300 GBP
0.3% min. 25 USD
maks. 400 USD

20 AZN
30 USD + müxbir
xərclər*

*Qeyd:
1. Köçürmələr və daxilolmalar zamanı vasitəçi banklar tərəfindən tutulan əlavə xərclər müştəri tərəfindən tutulur;
2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmaları zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür.
4.6. Təcili Pul Köçürmə sistemləri üzrə köçürmələr
Sistemlərin tariflərinə
uyğun
4.7. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd
0.5%
təsərrüfatı texnikasının alışına görə satıcıya köçürmələr

5. Barat pul köçürmə sistemi üzrə köçürmələr
5.1. Barat pul köçürmə sistemi üzrə filiallararası köçürmələr
1 - 300 AZN / USD

1 AZN /
USD
2 AZN /
USD
3 AZN /
USD
7 AZN /
USD
10 AZN /
USD
15 AZN /
USD
20 AZN /
USD
25 AZN /
USD
0,2%

301 - 500 AZN / USD
501 - 1000 AZN / USD
1001 - 2000 AZN / USD
2001 - 3000 AZN / USD
3001 - 4000 AZN / USD
4001 - 6000 AZN / USD
6001 - 11000 AZN / USD
11001 - AZN / USD - dan artıq olduqda

5.2. E-manat terminalı vasitəsilə Barat pul köçürmə sistemi üzrə köçürmələr
1 - 300 AZN
301 - 500 AZN
501 - 1000 AZN
1001 - 2000 AZN

2 AZN
3 AZN
5 AZN
10 AZN

6. Əmanət kitabçası
6.1. Əmanət kitabçasının verilməsi
6.2. Əmanət kitabçasının təkrar verilməsi

Pulsuz
10 AZN

7. Kredit əməliyyatları
7.1. Kreditin rəsmiləşdirilməsi
7.2. Kredit müqaviləsinə əsasən nağd kredit vəsaitinin nağdlaşdırılması
7.3. Lombard kreditləri üzrə qiymətləndirmə xərcləri
7.4. İstehlak və Mikro kreditləri üzrə kredit müraciətləri zamanı, kredit verildiyi təqdirdə müştərilərin
Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrində (MKR) mövcud öhdəliklərinin yoxlanılması üçün (Tərəfdaş
kreditləri istisna olmaqla) xidmət haqqı
7.5. İş yerindən arayış və / və ya əmək haqqı üzrə bank hesabından çıxarış təqdim edilmədikdə, kredit
verildiyi təqdirdə Elektron Hökümət Portalından (e-gov.az) müştəriyə aid məlumatların əldə edilməsi
üçün xidmət haqqı
7.6. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd təsərrüfatı texnikasının
alışı məqsədilə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

8. Sənədlər, arayışlar və hesabdan çıxarışlar
8.1. Hesab qalığı haqda arayışın və ya hesab üzrə çıxarışın təsdiqlənərək verilməsi:
 Arayış və ya çıxarış təqdim edilən tarixə 1 ay və ya daha artıq müddətə əmanəti olan
müştərilər üçün
 5000 AZN/USD/EUR məbləğindən az olmayaraq kredit limiti və ya debet qalığı olan
Gold və Platinum plastik kart sahibləri üçün
 MC Black Edition kart sahibləri üçün
 İnternet/ Mobil Bankinq vasitəsi ilə çap edilmiş çıxarışın bank tərəfindən təsdiqlənməsi
 Bütün digər müştərilər üçün

8.2. Sənədlərdən surət və ya dublikatın çıxarılması (hər bir nüsxə üçün)
8.3. Məktub və arayışların verilməsi:

Pulsuz
1%
10 AZN
1 AZN

2 AZN

1.0%

Pulsuz
Pulsuz
Pulsuz
Pulsuz
10 AZN

2 AZN



Borc haqqında arayışın verilməsi

20 AZN



Əvvəllər təqdim edilmiş girovdan (ipoteka yüklülüyündən) azad məktublarının təkrar
verilməsi

30 AZN



İpoteka predmetinin dəyişdirilməsi, ipoteka predmetinin mülkiyyətçisinin
dəyişdirilməsi, habelə ipoteka predmeti ilə bağlı bütün növ razılıq məktublarının
verilməsi (əmlak sahibinin ailə üzvlərinin - ər-arvad, valideynlər və uşaqlar bankda
girovda olan əmlaka yaşayış qeydiyyatına düşməsi istisna olmaqla)

30 AZN



Bankın xeyrinə ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlaka, əmlak sahibindən başqa ailə
üzvlərinin (ər-arvad, valideynlər və uşaqlar) yaşayış qeydiyyatına düşməsinə razılıq
məktubunun verilməsi

10 AZN



Bankın xeyrinə ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakın mülkiyyətçisi vəfat etdikdə
mülkiyyətçinin dəyişdirilməsi

0 AZN

Qeyd. Arayış və razılıq məktubları yalnız müştərilərin və ya müştərinin vərəsələrinin rəsmi
müraciəti əsasında verilə bilər.
9. Əlavə xidmətlər
9.1. İnternet/ Mobil bankçılıq xidmətinə qoşulma
9.2. Cari hesablar vasitəsilə aparılan əməliyyatlar üzrə müştərinin SMS məlumatlandırılması:
 AZN
 USD/EUR
 GBP/RUB

Pulsuz
aylıq 1 AZN/
illik 10 AZN
aylıq 1
USD/EUR/ illik
10 USD/EUR
aylıq 1 USD/
illik 10 USD

