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Neo Debet kart üzrə tariflər
Yeni debet kart məhsulu

Əsas anlayışlar

Kart məhsulu

Müddət

Standart MC World

Nağdsız əməliyyat

MC Black Edition 

1 AZN = 20 bonus

3 il Hər iki kart məhsulu 3 (üç) il müddətinə emissiya olunur

Müştəridən kartlar üzrə birdəfəlik xidmət haqqı tutulur

Bank Respublikaya məxsus bankomatlardan 

nağdlaşdırma pulsuzdur. Ay ərzində ölkədaxili istənilən 

banka məxsus bankomatda 5 dəfə pulsuz nağdlaşdırma

Bank Respublikaya məxsus bankomatlardan  

nağdlaşdırma pulsuzdur. Ay ərzində ölkədaxili istənilən 


banka məxsus bankomatda 10 dəfə pulsuz nağdlaşdırma

Müştərilərə 3 valyutada təqdim olunur.

Bu xidmətə görə müştərilərdən xidmət haqqı tutulmur

Bankın müvafiq tarifləri ilə tənzimlənir.

Digər hallarda xidmət üzrə komissiya Bankın müvafiq tarifləri ilə tənzimlənir. 

Nümunə

Məbləğ Qazanılmış bonus

350 AZN 9 000

Məbləğ < = 0.50 AZN Bonus = 0

Məbləğ > 0.50 AZN Bonus = 20

Nümunə

Məbləğ Qazanılmış bonus

550 AZN 15 000

Bu növ kartlara şamil olunmur

AZN illik - 3%

USD illik - 0.1%


Minimum faiz hesablanacaq məbləğ – 0

Maksimum faiz hesablanacaq məbləğ – 10 000 AZN/USD

Kart buraxıldıqdan İlk ay ərzində ilk minimum 

300 AZN dəyərində nağdsız əməliyyatdan sonra 


əlavə olaraq 2 000 bonus müştərinin 

bonus hesabına köçürülür

Kart buraxıldıqdan İlk ay ərzində ilk minimum 

500 AZN dəyərində nağdsız əməliyyatdan sonra 


əlavə olaraq 4 000 bonus müştərinin 

bonus hesabına köçürülür

AZN illik - 5%

USD illik - 0.2%


Minimum faiz hesablanacaq məbləğ – 0

Maksimum faiz hesablanacaq məbləğ – 20 000 AZN/USD

Bu növ kart sahiblərinə Lounge Key xidməti üzrə 

illik 2 pulsuz keçid imkanı verilir

Valyuta AZN/USD/EUR

SMS xəbərdarlıq

Kartlararası köçürmələr

Nağdlaşdırma

Pulsuz

Standard tariflər

Pulsuz

Premium

Qiymət

Lounge Key

20 AZN

Yoxdur

1.       Müştəri eyni valyuatada yalnız bir ədəd kart əldə edə bilər.



2.       Kart itirildikdə və ya oğurlandıqda, müştəriyə kartın müvafiq tariflərinə uyğun yeni kart təqdim olunur.



3.       Kart əlavə kart olaraq sifariş edilə bilməz.



4.       Karta əlavə kart sifariş etmək mümkün deyil.



5.       Kartın istifadə müddəti bitdiyi zaman, müddətin artırılması kartın müvafiq tariflərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

80 AZN

2 pulsuz 

keçid

Qalıq üzrə illik faiz 3%/0.1% 5%/0.2%

Welcome bonus

Bonus toplama

Müştəri nağdsız aparılmış 

əməliyyatlar əsasında 

hər 1 manata görə 

bonuslar əldə edir

-	Kartla aparılan nağdsız (e-commerce tipli əməliyyatlara da şamil olunur) 

-	Bonus toplanması şamil olunmayan əməliyyatlar aşağıdakılardır.

  Kartlararası köçürmə

  “Cash by code” xidməti

  Kredit ödənişi

  İpoteka ödənişi

  Kommunal ödənişlər

  Mobil operatorlar üzrə ödənişlər

  APUS platformasında olan ödənişlər

  İnternet və tv provayderlər üzrə ödənişlər

  Mərc oyunları üzrə ödənişlər

  “Quasi-Cash” tipli əməliyyatlar

-	Bonusların bonus balansda əks olunması aparılmış əməliyyatlar Bankda emal olunduqdan sonra 

  (minimum 3 iş günü) baş verir.

-	Əməliyyat xarici valyuta ilə aparıldıqda milli valyutaya konvertasiya olunmuş vəsait nəzərə alınır. 

-	Əgər əməliyyat məbləği qəpiklə olarsa, bu zaman aşağıdakı cədvələ uyğun qaydada yuvarlaqlaşdırma aparılır.

-	Toplanmış hər bonus üzrə istifadə müddəti balansda 

  əks olunduğu gündən etibarən 2 il təşkil edir. 

  Müddəti keçmiş bonuslar müvafiq qaydada 

  müştəri balansından silinir

2000 4000

Təsvir İzah/Nümunə

Bonuslar aşağıdakı cədvələ əsasən toplanır

Təmassız nağdlaşdırma əməliyyatları 
istisna olmaqla
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Nümunə

Aylar Ümumi balans
Qazanılmış 


bonus
Keşbəkə konvertasiya 


olunmuş bonus Keşbək balansı

Yanvar

Nümunə

Əməliyyat Konvertasiya
Qazanılmış 


bonus Keşbək

Nümunə 1 2290 2290/1000 2.29 AZN

Nümunə

Əməliyyat Konvertasiya
Qazanılmış 


bonus Keşbək

Nümunə 1 3220 3220/1000 3.22 AZN

Fevral

Mart

Aprel

20 000

25 000

18 000

0

0

16 000

0

0

20 000

29 000

47 000

47 000

0

4000

25 000

18 000

Bonusdan istifadə

Keşbək

Bonusdan istifadə

Mil

Bonusdan istifadə

Danışıq dəqiqələri/

Mobil internet

Toplam bonus/1000

Toplam bonus/900

50 000 bonus -	“Standard kart” məhsulu sahibləri toplanmış bonusları “Premium kart” məhsulunu əldə etmək məqsədilə

konvertasiya edə bilər. Bunun üçün bonus balansında ən azı 50 000 bonus olmalıdır.

-	Keşbək balansı ötən ayın əməliyyatları üzrə formalaşır.

-	Konvertasiya toplam bonusların 1000 - ə bölünməsi mexanizmi ilə həyata keçirilir.

-	Toplanmış bonusları hər növbəti ayın 5-ci təqvim günündən sonra nağd vəsaitə konvertasiya etmək mümkündür.

-	Toplanmış bonusları qismən və ya tam şəkildə nağd vəsaitə konvertasiya etmək olar.

-	Ay ərzində nağd vəsaitə konvertasiya üzrə maksimal məbləğ 300 AZN təşkil edir.

-	Keşbək balansında əks olunmuş bonuslar cari ay ərzində nağd vəsaitə konvertasiya edilmədiyi təqdirdə 

  növbəti ay sıfırlanır, amma ümumi balansda əks olunur və digər vasitələrə 

  (mil, danışıq dəqiqələri, mobil internet, kart yeniləmə) konvertasiya edilə bilər

-	Konvertasiya toplam bonusların 900 - ə bölünməsi mexanizmi ilə həyata keçirilir.

-	Toplanmış bonuslar istənilən zaman milə konvertasiya edilə bilər.

-	Toplanmış bonusların milə konvertasiya üsulu aşağıdakı ardıcıl addımlar əsasında həyata keçirilir.



1.	NEO kart vasitəsilə turizm sferasında fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərində xidmətlər qarşılığında ödəniş olunur.

2.	Aparılmış əməliyyat “Mil” bölməsində əks olunduqdan sonra, həmin əməliyyat seçilməklə müvafiq əməliyyat məbləği 

    kart hesabına geri qaytarılır.

3.	Bu zaman bonus balansında ən azı əməliyyat məbləği qədər bonus olması mütləqdir.

Toplanmış bonuslar istənilən zaman Azercell şəbəkədaxili dəqiqə və mobil internet, 

Bakcell şəbəkədaxili danışıq dəqiqələrinə konvertasiya edilə bilər.

Keşbək

Mil

Danışıq dəqiqələri/Mobil internet

Bonusdan istifadə

Kart yeniləmə

Kart yeniləmə

Azercell Bakcell

Dəqiqə Dəqiqəİnternet

25 dəqiqə 25 dəqiqə750 bonus 750 bonus1 GB 3 000 bonus

50 dəqiqə 50 dəqiqə1500 bonus 1500 bonus3 GB 7 000 bonus

100 dəqiqə 100 dəqiqə3000 bonus 3000 bonus7 GB 14 000 bonus


