"Kapital Bank" ASC-də fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə
TARİF

CƏDVƏLİ

"Kapital Bank" ASC-nin İdarə Heyətinin "29" avqust 2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Tariflər 29.08.2018-ci il tarixindən qüvvəyə minir
Protokol № 63

XİDMƏTİN NÖVÜ
1. Hesabın açılması və aparılması

TARİF
Milli valyuta

Xarici valyuta

Cari hesabın açılması
Ssuda hesabının açılması
Әmanәt hesabının açılması
Hesab üzrә çıxarışların verilmәsi

pulsuz
pulsuz
pulsuz
pulsuz
10 AZN

Hesab üzrə təsdiqedici sənədlərin verilməsi [1]
Internet Banking/Mobile banking qoşulma

2. Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar

Metal pulların qəbulu (100 AZN-dən çox olduqda)

Nağd pul vəsaitlərin verilməsi [2]

pulsuz

Milli valyuta

Xarici valyuta
3%

Milli valyuta

Xarici valyuta

Vəsait nağd şəkildə mədaxil olunubsa

pulsuz

Vəsait nağdsız şəkildə mədaxil olunubsa

0,6%
hər 1 km istiqamət üzrə 5AZN +100 AZN x/h

Qiymətlilərin inkassasiyası (birdəfəlik )
Bakı səhərində və Azərbaycan Respublikası hüdudlarında qiymətlilərin
inkassasiyası(uzunmüddətli)

3. Köçürmələr

Razılaşmaya əsasən

Milli valyuta

Xarici valyuta

Filialdaxili köçürmələr
Filiallararası köçürmələr [3]
Respublikadaxili köçürmələr [4]

pulsuz

0.1% (min 1 AZN - 100 AZN)

Respublikadan kənara köçürmələr [4]

pulsuz
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

Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, icra olunmuş köçürmənin
araşdırılması, dəyişdirilməsi və ləğvi [4]

4. Mübadilə əməliyyatları

50 USD/EUR/GBP

10 AZN

Milli valyuta

Xarici valyuta

Nağdsız mübadilә әmәliyyatları

5. Sürətli Pul Köçürmələri

0,6%

Milli valyuta

Surәtli Pul Köçürmәlәri

6. Digər məliyyatlar

Xarici valyuta
Sürәtli pul köçürmәlәri şәbәkәsinin tariflәrinә uyğun

Milli valyuta

Xarici valyuta

Bağlanmış hesabların əməliyyat sistemində saxlanılması [6]

pulsuz

Pensiya, müavinat vә digәr sosial ödәnişlәr

pulsuz

Mәnzil Kommunal vә Rabitә ödәnişlәri

pulsuz

7. Dövlət Büdcəsinə ödənişlər

Milli valyuta

Vergi vә gömrük ödәnişlәri, dövlәt rüsumu, vә dövlәt büdcәsinә digәr

0.1% (min 1 AZN - maks 100 AZN)

ödәnişlәr

8. Depozit Seyflərin İcarəsi
SEYF

Milli valyuta

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

[1] Hesab üzrə arayışların, məktubların, arxiv sənədlərin hər biri üçün. Kredit borcları haqqında arayış müştərilərə ödənişsiz təqdim olunur.
[2] Filial daxilində müştəri tərəfindən nağd mədaxil edilən vəsaitlər əməliyyatın aparıldığı gündən sonrakı bir il ərzində komissiya tutulmadan nağd məxaric edilir və
komissiyanın tətbiqi zamanı qeyd edilmiş filial qruplarına bir filial kimi baxılır. Qrup 1: Bakı-Sumqayıt-Abşeron filialları, Qrup 2: Gəncə-Kəpəz, Qrup 3: Ağcabədi-Laçın,
Qrup 4: Cəbrayıl-Biləsuvar. Bir filial (filial qrupu) daxilində hesaba nağd mədaxil (həminfiliala və ya filial qrupuna aid kassa və ya ödəniş terminalı vasitəsilə) əməliyyatları
olduqda, həmin vəsaiti eyni qrupa daxil olan istənilən filialdan məxaric edən zaman məxaricə görə komissiya tutulmur. Hesaba nağdsız mədaxil olunan digər bütün vəsaitlərin
məxarici zamanı nağdlaşdırma komissiyası bankın mövcud tarif şərtlərinə əsasən tutulur. Eyni zamanda məxaricdən bir il öncəki cari hesabdakı qalıqlar xidmət
haqqı tutulmadan məxaric edilir
[3] Filiallararası köçürmələrdə fiziki şəxsdən hüquqi şəxsə və ya fərdi sahibkara tranzit və ya cari hesab vasitəsilə köçürmələr "Kapital Bank" ASC-də hüquqi şəxslər
və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olan fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə tariflər cədvəlinə əsaslanır (fiziki şəxslərdən fərdi sahibkara (notariat kontoru)
ipoteka krediti üzrə alqı-satqı müqaviləsinə əsasən olan köçürmələr istisna olmaqla)
[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

