"Kapital Bank" ASC-də fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə
TARİF CƏDVƏLİ
"Kapital Bank" ASC-nin Mәhsullar Komissiyasının "16" iyul 2019-cu il tarixli qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir. Tariflәr 10.10.2019-cu il tarixindәn qüvvәyә minir
Protokol № 02
TARİF
XİDMƏTİN NÖVÜ
1. Hesabın açılması və aparılması
Cari hesabın açılması
Kredit hesabının açılması
Әmanәt hesabının açılması
Hesab üzrә tәsdiqli çıxarışların verilmәsi [1]
Hesab üzrә tәsdiqedici sәnәdlәrin verilmәsi [1]
Kredit borcları üzrә arayışın verilmәsi [1]
Birbanka qoşulma
2. Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar
Metal pulların qәbulu (100 AZN-dәn çox olduqda)

Nağd pul vәsaitlәrinin verilmәsi [2]
Qiymәtlilәrin inkassasiyası (birdәfәlik )
Bakı sәhәrindә vә Azәrbaycan Respublikası hüdudlarında
qiymәtlilәrin inkassasiyası(uzunmüddәtli)
3. Köçürmələr

Milli valyuta

Xarici valyuta
pulsuz
pulsuz
pulsuz
10 AZN
10 AZN
20 AZN
pulsuz

Milli valyuta

Xarici valyuta

3%

n/a

0,8%
hәr 1 km istiqamәt üzrә 5AZN +100 AZN x/h
Razılaşmaya әsasәn
Milli valyuta

Xarici valyuta

Filialdaxili köçürmәlәr

pulsuz

Filiallararası köçürmәlәr [3]

0.1% (min.1 AZN- 150 AZN)

0.1% (min.1 USD/EUR/GBP - 150 USD/EUR/GBP) [4]

Respublikadaxili köçürmәlәr [4]

0.1% (min.1 AZN - 250 AZN)

0.1% (min. 10 USD/ EUR/GBP/ - 150 USD/ EUR/GBP)
0.3% (30 USD/ EUR/GBP- 500 USD/ EUR/GBP)
Guaranteed OUR (full pay in USD) [5] +20 USD

Respublikadan kәnara köçürmәlәr [4]
Köçürmәnin rekvizitlәrinin dәyişdirilmәsi, icra olunmuş
köçürmәnin araşdırılması, dәyişdirilmәsi vә lәğvi [4]
4. Mübadilə əməliyyatları
Nağdsız mübadilә әmәliyyatları
5. Sürətli Pul Köçürmələri
Sürәtli Pul Köçürmәlәri
6. Digər əməliyyatlar
Bağlanmış hesabların әmәliyyat sistemindә saxlanılması [6]

10 AZN

60 USD/EUR/GBP

Milli valyuta

Xarici valyuta

0,6%
Milli valyuta
Xarici valyuta
Sürәtli pul köçürmәlәri şәbәkәsinin tariflәrinә uyğun
Milli valyuta
Xarici valyuta
pulsuz

Pensiya, müavinat vә digәr sosial ödәnişlәr

pulsuz

Mәnzil Kommunal vә Rabitә ödәnişlәri

pulsuz

7. Dövlət Büdcəsinə ödənişlər
Vergi vә gömrük ödәnişlәri, dövlәt rüsumu, vә dövlәt büdcәsinә
digәr ödәnişlәr
8. Depozit Seyflərin İcarəsi
Seyf
Seyf üzrә sığorta depoziti

Milli valyuta

Xarici valyuta
0.1% (min 1 AZN - maks 100 AZN)

Milli valyuta
Xarici valyuta
Ölçüdәn asılı olaraq 30, 40, 45, 55, 60, 75 AZN
100 AZN

[1] Hesab üzrə arayışların, məktubların, təkrar və arxiv sənədlərin surətinin hər biri üçün.
[1] Hesab üzrə çıxarış və kredit borcu üzrə arayış filial rəhbərinin razılığı ilə pulsuz təqdim oluna bilər
[2] Müştəri tərəfindən bir filial və ya şöbə daxilində hesaba nağd mədaxil edilən vəsaitlər (həmin filiala aid kassa və ya ödəniş terminalı vasitəsilə) əməliyyatın aparıldığı gündən sonrakı bir il
ərzində həmin vəsaiti eyni filialdan və ya şöbədən məxaric edən zaman məxaricə görə komissiya tətbiq edilmir. Məxaricdən bir il öncəki cari hesabdakı qalıqlar xidmət haqqı tutulmadan məxaric
edilir.
[3] Fiziki şəxslərdən fərdi sahibkara (notariat kontoru) ipoteka krediti üzrə alqı-satqı müqaviləsinə əsasən olan köçürmələr pulsuzdur
[4] Digər valyutalarda bu əməliyyatlar həyata keçirildikdə xidmət haqqı tarifi ABŞ Dolları ekvivalentində tutulur
[5] Bu köçürmələr yalnız USD köçürmələrə aiddir.
[6] Plastik kart hesabları istisna təşkil edir

