
Əlavə 1 

“Bank Respublika” ASC tərəfindən fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri 

 

1. Hesablaşma-kassa xidmətləri 

1.1. Cari hesabın açılması və aparılmasına görə aylıq xidmət haqqı (bütün 

valyutalarda) 
Pulsuz 

1.2. Nağd pul vəsaitlərinin inkassasiyası Razılaşmaya əsasən 

1.3.Nağd mədaxil 

 Hesab sahibi tərəfindən Pulsuz 

 Hesab sahibi olmayan şəxs tərəfindən 

- Hesab açılan filialda 

- Digər filialda (kredit ödənişi istisnadır) 

 

Pulsuz 

0.05% (min 5 AZN/USD/EUR/GBP) 

1.4. Nağd məxaric 

1.4.1. Nağd daxil olan vəsaitdirsə 

 Hesab açılan filialdan 

- hesab sahibi tərəfindən mədaxil olunan 

- hesab sahibi olmayan şəxs tərəfindən, digər filialdan mədaxil olunan 

 

Pulsuz 

AZN 0.5%, Xarici valyuta 0.8% 

 Digər filialdan (Nağd yerləşdirilmiş əmanət, bank tərəfindən ayrılmış 

kredit istisnadır) 
AZN 0.5%, Xarici valyuta 0.8% 

1.4.2. Vəsait nağdsız daxil olubsa (“Milli Ön”, “E-Manat”, “Hesab.az”, 

“Mobil Şöbə” və s vasitəsilə köçürülmüş, əmanətə nağdsız 

yerləşdirilmiş vəsaitlər də daxildir) 

AZN 0.5%, Xarici valyuta 0.8% 

1.4.3. Etibarnaməyə əsasən 3-cü şəxs tərəfindən məxaric AZN 0.5%, Xarici valyuta 0.8% 

1.4.4. Sosial ödənişlər (bütün hallarda) Pulsuz 

1.5. Müştərinin tapşırığı ilə ölkədaxili köçürmələr 

 bankdaxili köçürmələr (valyutadan asılı olmayaraq) Pulsuz 

 alanın hesabı digər bankda olduqda 

- AZN ilə  0.1% (min.1 AZN, maks.200 AZN) 

- USD ilə: 

o Milli Depozit Mərkəzinə olan köçürmələr 

o Digər köçürmələr 

 

0.2 % (min. 20 USD) 

5 USD (məbləğdən asılı olamayaraq) 

- EUR ilə 0,3% (min. 25 EUR, maks. 300 EUR) 

- RUB ilə 1 AZN (məbləğdən asılı olmayaraq) 

- GBP ilə 0,3% (min. 20 GBP, maks. 250 GBP) 

- JPY ilə 6000 JPY 

 Vektor sistemi ilə (Bankın daxili köçürmə sistemi) Məbləğdən asılı olaraq müvafiq tariflə 

1.6. Müştərinin tapşırığı ilə ölkəxaricinə köçürmələr  

- USD ilə 0,3% (min. 20 USD, maks. 300 USD) 

- EUR ilə 0,3% (min. 25 EUR, maks. 300 EUR) 

- RUB ilə: 

o vəsait hesaba nağd Rus Rublu şəklində daxil olarsa  

o vəsait digər valyutalardan  Rus Rubluna konvertasiya olunarsa  

 

1,5% (min. 500 RUB) 

0.3% (min. 500 RUB, maks. 7500 

RUB) 

- GBP ilə 0,3% (min. 20 GBP, maks. 250 GBP) 

- JPY ilə 6000 JPY 

- digər valyuta ilə 0,3% (min. 20 USD, maks. 300 USD) 

1.7. Təcili pul köçürmə sistemləri ilə 
Müvafiq sistemin tarifinə uyğun 

olaraq 

1.8. Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi xahişi ilə) 

 AZN köçürmələri üçün 10 AZN 

 Xarici valyuta köçürmələri üçün 50 USD 

2. Əlavə şərtlər və xidmətlər 

2.1. “İnternet-Bank” sisteminə qoşulma 20 AZN 

2.2. Bank hesablarına və əməliyyatlarına dair arayışın verilməsi 10 AZN 

 

 

http://www.hesab/


 

Tarif dərəcələrinə əlavə: 

 

 Bankın standart tarifləri Bank ilə Müştəri arasında başqa razılaşma olmadıqda tətbiq olunur.  

 Bütün komisyon haqlar əməliyyat aparılan valyuta ilə tutulur.  

 500 Avro nominallı əskinaslarının mədaxili üçün (istisna yalnız plastik kart hesablarına mədaxil) 1% 

komissiya haqqı tətbiq edilir. 

 Bu tariflərin düzgün başa düşülməməsi səbəbindən irəli gələn anlaşılmazlıqlara görə Bank məsuliyyət daşımır.  

 Başqa hal göstərilməyibsə, Bank müştərilərin ödəmə tapşırıqlarının icrası üçün müxbir bankı özü seçir.  

 Hazırkı tariflər bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər (əgər müqavilədə başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa).  

 Hesabların aparılmasına görə haqq akseptsiz müştərinin cari hesablarından tutulur.  

 Köçürmələrdən əlavə olaraq sair xidmətlər üzrə (əlavə komisyon haqlar, müxbir banklar tərəfində tutulan 

komisyon haqlar, poçt, teleqraf, telefon xərcləri və s.) komisyon haqları akseptsiz müştərinin cari hesablarından 

tutulur.  

 Manatla ödəniş-tapşırıqları həftənin bazar ertəsi – cümə günləri Banka saat 15:45-dək daxil olarsa, cari gündə, 

15:45-dən sonra daxil olarsa, növbəti iş günü icra olunur. Şənbə günləri manatla yalnız bankdaxili ödəniş-

tapşırıqları icra olunur.  

 Xarici valyutalar ilə ödəniş-tapşırıqları həftənin bazar ertəsi – cümə günləri Banka saat 16:00-dək daxil olarsa 

cari gündə, 16:00-dan sonra daxil olarsa növbəti iş günü icra olunur.  

 Hazırkı tariflər qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən əvvəlki tarifləri öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur.  

 

 

“Bank”__________________________________“Müştəri” ______________________________________ 

 


