
 
“Unibank” Kommersiya Bankı  Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 

fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər 

 (Yeni redaksiyada) 

PLASTİK  KARTLAR  ÜZRƏ TARİFLƏR 

1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət haqqı ilə birlikdə) 

Visa Classic / MC Standart (AZN/USD/EUR/GBP) 

· 1 illik  10 AZN və ekvivalenti* 

· 2 illik  15 AZN və ekvivalenti* 

· 3 illik  20 AZN və ekvivalenti* 

· 4 illik  25 AZN və ekvivalenti* 

Sığorta depoziti                                Ödənilmir  

Visa Gold / MC Gold(AZN/USD/EUR/GBP) 

· 1 illik  40 AZN və ekvivalenti* 

· 2 illik  60 AZN və ekvivalenti* 

· 3 illik  80 AZN və ekvivalenti* 

· 4 illik  100 AZN və ekvivalenti* 

Sığorta depoziti Ödənilmir 

Visa Platinum / MC Platinum(AZN/USD/EUR/GBP) 

· 1 illik  50 AZN və ekvivalenti* 

· 2 illik  70 AZN və ekvivalenti* 

· 3 illik  90 AZN və ekvivalenti* 

· 4 illik  110 AZN və ekvivalenti* 

Sığorta depoziti Ödənilmir 

Albalı Plus debet kartı (Visa/MC) 3 illik  

(AZN/USD/EUR) 10 AZN və ekvivalenti* 

 

Albalı Plus debet kartı (MC Gold) 3 illik 

(AZN/USD/EUR) 30 AZN və ekvivalenti* 

Albalı Plus debet kartı (MC Platinum) 3 illik 

(AZN/USD/EUR) 60 AZN və ekvivalenti* 

Albalı Plus debet Contactless kartı (Visa/MC) 3 illik  

(AZN/USD) 12 AZN və ekvivalenti* 

İnternet Card Click (3 aylıq)  

(AZN/USD/EUR) 5 AZN və ekvivalenti*  

Priority Pass (1 illik) 

(AZN/USD/EUR/GBP) 30 AZN və ekvivalenti* 

                   Priority Pass kartı üzrə sığorta depoziti 100 AZN/USD/EUR/GBP 

Albalı Junior debet (MC Standart Albalı Plus debet) 

(AZN/USD) 8 AZN və ekvivalenti* 

Albu kart (MC) 

1 illik xidmət haqqı 10 AZN  

Qeyd: Albu kart 3 illik sifariş edilir, ilk ilin xidmət haqqı 10 AZN sifariş zamanı ödənilir, lakin sonrakı illərin 

xidmət haqqı 10 AZN olmaqla plastik kartdan silinir. 

    VİSA İNFİNİTE 

                 2 illik Premium qovluğu 600 AZN və ekvivalenti* 

 Ailə üzvü üçün əlavə Platinum kart  

 Fərdi seyf qutularının (116 X 260 X 445)  icarəsi üçün 50% güzəşt  

 Priority Pass kartı  

 Fərdi menecer xidməti (Private banking)  

Premium qovluğun üstünlükləri: 

 Təcili yardım (nağd pul,kartın dəyişdirilməsi) 

 Xaricdə tibbi və hüquqi yardım 

 TXT-in xüsusi təklifləri (tərəf müqabillərinin ticarət-xidmət şəbəkələrində kartdan istifadə 

edilməsi zamanı güzəştlər, bonuslar) 



 

 “Alınanların mühafizəsi”proqramı 

 “Zəmanətin uzadılması” proqramı 

 Bütün səyahətlərin tam sığorta olunması 

 VİSA İnfinite konsyerji 

İnfinite kartı üçün ayrıca tarif 

2 illik 300 AZN və ekvivalenti* 

3 illik 350 AZN və ekvivalenti* 

4 illik 400 AZN və ekvivalenti* 

Sığorta depoziti 1000 AZN/USD/EUR/GBP 

Minimal ilkin mədaxil 1000 AZN/USD/EUR/GBP 

*Qeyd: Ekvivalent zamanı Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır. 

  Qeyd: Britaniya Funt Sterlinqində yalnız VİSA kartları sifariş verilir.    

 

2.  Əlavə plastik kartın verilməsi (illik xidmət haqqı ilə birlikdə) 

Əlavə plastik kartın verilməsi 

 

Plastik kart tariflərinin 1. bəndinə əsasən  plastik 

kartın xidmət haqqısının 50%-i  həcmində  

3. Kartın təcili sifarişi üçün əlavə komissiya haqqı                            10 AZN və ekvivalenti* 10 AZN və ekvivalenti* 

*Qeyd 1. Ekvivalent zamanı Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır. 

4. Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində plastik kartların verilməsi (illik xidmət haqqı ilə birlikdə) Razılaşma yolu ilə 

Qeyd:Depozit hesabı açılarkən Bank tərəfindən pulsuz Gold və ya Platinum plastik kartların verilməsi nəzərdə 

tutula bilər  və bu depozit müqavilələri və hər-hansı depozit hesabının açılması şərtləri ilə tənzimlənir. 

Qeyd: Hər hansı bir plastik kart üzrə minimal sığorta depozitinin tutulması və onun tətbiqi nəzərdə tutulur.  

                                                                    5. Nağd vəsaitlərin alınması  

· Unibank-ın şöbə və ATM-də  1%,  min. 1 AZN/USD /EUR/GBP 

· Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də (Unibank KB ilə eyni  

prossesinq mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 1.5%, min. 2 AZN/USD /EUR/GBP 

· Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də  (Digər prossesinq 

mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 

1.5% +“xidmət edən bankın  komissiyası”* 

min 3,5 AZN/USD/GBP,2EUR     

· Azərbaycan Respublikasından  kənarda digər maliyyə 

təşkilatarının,qeyri-rezidentlərin ATM -də 

1.5%+“xidmət edən bankın komissiyası”* 

 min  3,5 AZN/USD/GBP,2EUR   

·Unibank-ın POS terminallarından Unibank tərəfindən 

emissiya olunmuş kartlarla  1%, min. 1 AZN/USD /EUR/GBP 

·Unibank-ın POS terminallarından digər banklar  tərəfindən 

emissiya olunmuş kartlarla (Unibank KB ilə eyni  

prossesinq mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 

1.5% (min 2 AZN/USD /EUR/GBP ) + “emitent 

bankın komissiyası” 

Qeyd : Unibank –ın ATM və POS terminallarından  Unibankın güzəştli kartları vasitəsi ilə nağd vəsaitin 

çıxarılması üçün komissiya haqqı tutulmur.                                                                                                                                                                              

* Albalı Plus debet kartı (Visa/MC) 

-Unibank-ın şöbə və ATM-də 0% 

-Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də (Unibank KB ilə eyni  

prossesinq mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 1% (min 2 AZN,USD,EUR) 
-Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də  (Digər prossesinq 

mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 1.5%(min 3.5 AZN,USD, 2 EUR). 

6. Plastik kartların bloklaşdırmadan azad edilməsi Pulsuz 

7. Etiraz əməliyyatları 

7. 1. Etiraz əməliyyatları üzrə sorğu (ATM, POS-Cash, 

POS-Retail, E-commerce və s. keçirdilmiş əməliyyat üzrə 

çek sorğusu, chargeback, prearbitration və s.) Pulsuz 



 
7.2. Etiraz əməliyyatları üzrə sorğu mərc və oyun 

saytlarında 50 AZN 

7.3 Mərc və oyun saytlarında əməliyyat zamanı tutulan 

komissiya 4% (min 1 AZN/USD/EUR/GBP)  

* Xidmət edən bankın komissiyası” dedikdə ATM-in məxsus olduğu bankın komissiyası nəzərdə tutulur. 

**Emitent bankın komissiyası dedikdə kartı emissiya etmiş bankın komissiyası nəzərdə tutulur. 

8. ATM vasitəsi ilə həyata keçirilən  əməliyyatlar 

 

8.1 Konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı  

8.1.a) ATM Cash, POS Cash və buna bərabər tutulan 

digər əməliyyatlarda (C2C, Moneysend, Kredit 

ödənişləri, Wallet TopUp və s.) 

AZN – Valyuta      0.5 %  MB* məzənnəsi ilə 

Valyuta - AZN    0.5 %  MB məzənnəsi ilə 

Valyuta-Valyuta     0.5%  MB məzənnəsi ilə 

8.1.b) POS terminal və internet vasitəsilə alış 

əməliyyatlarında 

AZN - Valyuta    0.5 %  MB məzənnəsi ilə 

Valyuta - AZN   0.5 %  MB məzənnəsi ilə 

Valyuta-Valyuta   0.5%  MB məzənnəsi ilə 

  

MB*- Mərkəzi bank 

8.2 Azercell,Bakcell,kommunal xərclər,pərakəndə satış 

obyektlərində mal və xidmətlərin dəyərinin ödənişi Pulsuz 

8.3 Pin change 

8.3.1. Bankomat vasitəsi ilə 1 AZN 

8.3.2. Filialda  2 AZN 

8.4 Card to Card transfer*   

8.4.1.Köçürmə güzəştsiz karta edilirsə 0.2% (min. 0.25 AZN/USD/EUR/GBP) 

8.4.2.Köçürmə güzəştli karta edilirsə 1% (min. 0.25 AZN/USD/EUR/GBP) 

8.4.3.Köçürmə Millikartda xidmət olunan karta edilirsə 1% (min. 0.25 AZN/USD/EUR/GBP) 

8.4 .4. Albalı Plus debet kartına edilərsə (Visa/MC)                    1% (min. 1 AZN/USD/EUR) 

Qeyd: Card to Card əməliyyatı keçirən müştəri öz kartından köçürdüyü valyutanın ünvanlanan kartın hesab 

valyutası ilə eyni olmadığı zaman konvertasiya əməliyyatları hal hazırki tariflərin B. PLASTİK KARTLAR 

ÜZRƏ TARİFLƏRİN 8.1 bəndinə uyğun keçirilir 

 

9. Kart balansının SMS vasitəsilə bildirişi 

 

Aylıq 0.50 AZN, 0.33 USD, 0.30 EUR, 0.23 

GBP 

10. Cash by code 1% (min.1 AZN/USD/EUR/GBP) 

11. Plastik kartın qüvvədə olduğu müddət ərzində təkrar sifarişi 

11.1. Kredit kartlar 10 AZN və ekvivalenti* 

11.2. Visa Classic/MC Standard  10 AZN və ekvivalenti*  
11.3. Visa Gold/MC Gold və Visa Platinum/MC Platinum 20 AZN və ekvivalenti* 

11.4. Visa İnfinite 50 AZN və ekvivalenti* 

11.5. Albalı Plus debet kartı (Visa/MC) 5 AZN və ekvivalenti* 

11.6. Albalı Plus debet kartı (MC Gold)  10 AZN və ekvivalenti* 

11.7.Albalı Plus debet kartı (MC Platinum)  10 AZN və ekvivalenti* 

11.8. Albalı Plus debet Contactless kartı (Visa/MC) 3 illik 6 AZN və ekvivalenti*  

 

11.9 Kredit limiti bərpa edilən plastik kartların təkrar sifarişi  

                                   

Pulsuz 
 

*Qeyd 1: Ekvivalent zamanı Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır. 

  Qeyd 2: Plastik kartın istifadə müddəti ərzində (kart itdikdə, zədələndikdə, saytda qeydiyyatdan keçmək mümkün 

olmadıqda və s.) cəriməni ödəməmək üçün həmin kart hesabını bağlayıb yeni kart hesabının açılması qadağan 

olunur. 

  

12. Güzəştli və güzəştsiz plastik kartlara nağd 

şəkildə vəsaitin mədaxili (kassa, cashin) 

0% 

13. *Güzəştli plastik kartlara və Albalı Plus debet  

kartlarına nağdsız şəkildə vəsaitin mədaxili  

1 % 



 

14. Kredit kartı ilə kredit ödənişi  
Kredit kartın şərtlərinə əsasən nağdlaşdırma üzrə 

komissiya formalaşır 

  

Albukart üçün ayrıca tarif 

Unibank-ın şöbə və ATM-də, Online nağdlaşdırma  1% (min 1AZN/USD/EUR) 

Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də (Unibank KB ilə eyni  

prossesinq mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 

1% (min 2AZN/USD/EUR) 

Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-

rezidentlərin şöbə və ATM- də  (Digər prossesinq 

mərkəzində xidmət olunan banklar üçün) 

2% (min 3.5AZN/USD 2EUR) 

Pul köçürməsi (Card to card, Visadirect, Moneysend) 

əməliyyatları üzrə komissiyası 

1% (min 0.25 AZN/USD/EUR) 

Cash by code 1% (min 1 AZN) 

Oyun saytlarında komissiya 4% (min 1AZN/USD/EUR) 

Konvertasiya haqqı Cari tariflərə uyğun 

     

 Qeyd 1: Bütün layihələr (əmanət kartları, əmək haqqı layihəsi üzrə sifariş edilən kartlar) üzrə sifariş 

olunan Visa Electron/MC Maestro kartları Visa Classic/MC Standard kartları ilə əvəz edilir. 

 Qeyd 2: Plastik kartlarla xarici bankomatdan nağdlaşdırma zamanı və internet vasitəsilə digər valyutada 

əməliyyat edərkən konvertasiya Visa və ya Mastercard ödəniş sistemlərinin məzənnəsinə əsasən USD və 

ya EUR valyutasına konvertasiya olunur, daha sonra Unibank kartının valyutasından asılı olaraq 

Mərkəzi Bankın kursuna əsasən konvertasiya olunub hesablanır.  

 Bütün digər hallarda konvertasiya əməliyyatı Mərkəzi Bankın məzənnəsinə əsasən aparılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSESSINQ MƏRKƏZİNİN ONLAYN KOMİSSİYALARI 

1. Mədaxil  əməliyyatları 

1.1 Nağd vəsaitin güzəştli və güzəştsiz  karta mədaxil edilməsi (xidmət 

olunan filialda və digər filiallarda xidmət olunan kartdan asılı 

olmayaraq) 

0% 

1.2 *Nağdsız vəsaitin güzəştli karta və Albalı Plus debet kartına 

mədaxili (xidmət olunan və ya digər f-da) 

1%  

2. Mədaxil əməliyyatları – Konvertasiya (xidmət haqqından əlavə tutulur) 

2.1. Güzəştli və güzəştsiz kart balansının nağdsız artırılması zamanı 

konvertasiya haqqı (xidmət olunan f-da) 
AZN - Valyuta    0.5%  

Valyuta - AZN     0.5%  

Valyuta-Valyuta  0.5%  
  

3. Məxaric əməliyyatları 

3.1 Müştərinin kartından xidmət olunan filialdan ölkədaxili digər 

bankın hesabına vəsaitin köçürülməsi 

1% (min 1 AZN, USD, EUR,GBP)+ 

0,12% (min 1 AZN, 10 USD, 10 EUR,10 

GBP maks 100 USD, EUR,GBP) 

3.2 Nağd vəsaitin kartdan məxarici (xidmət olunan f-n kartı) 1% (min 1AZN,USD,EUR,GBP) 

3.3 Nağd vəsaitin güzəştli və Albalı Plus debet  kartlarından məxarici 

(xidmət olunan f-n kartı) 

0% 

3.4 Nağdsız vəsaitin kartdan karta köçürülməsi (xidmət olunduğu 

filialda): 

1% (min 1AZN;USD,EUR,GBP) 

3.5 Nağdsız vəsaitin kartdan karta köçürülməsi (digər filialda): 1% (min 1AZN,USD,EUR,GBP) 

3.6 Nağdsız vəsaitin kartdan hesaba köçürülməsi (xidmət olunduğu və 

ya digər filialda): 

1% (min 1AZN;USD,EUR,GBP) 

3.7 Müştəri öz kartından beynalxalq köçürmə etdikdə 1% (min 1 AZN, USD, EUR,GBP)+ 

0,30% (min 30 USD, EUR,GBP) 

4. Məxaric əməliyyatları – Konvertasiya (xidmət haqqından əlavə tutulur) 

4.1 Nağd vəsaitin müxtəlif valyutada kartdan silinməsi zamanı 

konvertasiya haqqı (müştəri xidmət olunan f-da) 
  AZN - Valyuta    0.5%  

Valyuta - AZN     0.5%  

Valyuta-Valyuta  0.5%  
  

4.2 Nağdsız vəsaitin kartdan müxtəlif valyutada hesaba silinməsi 

zamanı konvertasiya haqqı (müştəri xidmət olunduğu f-da) 
AZN - Valyuta    0.5%  

Valyuta - AZN     0.5%  

Valyuta-Valyuta  0.5%  
  

4.3 Nağdsız vəsaitin müxtəlif valyutada kartdan karta köçürülməsi 

zamanı konvertasiya haqqı (müştəri xidmət olunduğu f-da) 
AZN - Valyuta    0.5%  

Valyuta - AZN     0.5%  

Valyuta-Valyuta  0.5%  
    

*Qeyd: Onlayn əməliyyatlar zamanı konvertasiya Mərkəzi Bankın məzənnəsinə əsasən aparlır. 

Tarif cədvəlinə əlavə 

Bankın standart tarifləri Bank ilə Müştəri arasında ikitərəfli müqavilə olımadıqda tətbiq olunur.  
Bütün komissiyalar əməliyyat aparılan valyuta ilə (müştərinin istəyi ilə başqa valyuta ilə) tutulur. 
Tapşırığın icrası əlavə iş tələb edirsə, Bank əlavə komissiyanın hesablanması və tutulması hüququna malikdir. 
Bu tariflərin düzgün başa düşülməməsi səbəbindən irəli gələn gecikdirmələrə və səhvlərə görə Bank məsuliyyət daşımır. 
Başqa hal göstərilməyibsə, Bank müştərilərin ödəmə tapşırıqlarının icrası üçün müxbir bankı özü seçir. 
Hazırki tariflər bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər. 
Hazırki tariflər qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən əvvəlki tariflər öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur 
Albalı Plus debet kartı (Visa/MC) üçün depozit funksiyası mövcuddur, 6%-dək depozit faizləri hesablanır. 

 


