“Unibank” Kommersiya Bankı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
İcraedici Komitəsinin Qərarı ilə
“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR”
Protokol №16
02 Mart 2021-ci il
İdarə Heyətinin Sədri
__________ Hüseynov F.
Vacib!
Bu tariflərin qəbul edilməsindən əvvəl bankın müştərilərlə bağladığı əlavə tarif razılaşmaları dəyişikliksiz olaraq
qüvvədə qalır.
"Unibank" Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara
göstərilən xidmətlər üçün
Tariflər Cədvəli
ƏMƏLİYYATLAR
1. HESABIN AÇILMASI (valyuta növündən aslı olmayaraq)
1.1. Cari və ya əlavə cari hesabın açılması
1.2. Kredit hesabının açılması
1.3. Qeyri Hökümət və Dini statuslu təşkilatlar, İctimai Birlik, Xeyriyyə fondları
üçün cari, əlavə cari, əmanət və kredit hesablar üzrə aylıq xidmət haqqı
2. ÇEK KİTABÇASININ VERİLMƏSİ

TARİFLƏR
Pulsuz
Pulsuz
1000 AZN
10 AZN

3. HESAB ÜZRƏ ELEKTRON QAYDADA GÜNDƏLİK ÇIXARIŞIN
VERİLMƏSI

Pulsuz

3.1. HESAB ÜZRƏ KAĞIZ DAŞIYICISINDA AYLIQ ÇIXARIŞIN
VERİLMƏSI

10 AZN

4. HESAB ÜZRƏ ÇIXARIŞ-DUBLİKATININ VERİLMƏSİ

10 AZN

5. HESAB ÜZRƏ DİGƏR SƏNƏDLƏRİN (ÖDƏNİŞ TAPŞIRIĞI, KASSA SƏNƏDLƏRİ, ÇEKLƏR VƏ S. SƏNƏDLƏRİN)
SURƏTİNİN VERİLMƏSİ
a) ilkin sənədin (ödəniş tapşiriği, kassa sənədləri, çeklər və s. sənədlər)
10 AZN
verilmə tarixindən 1 (bir) aya qədər olan müddət ərzində olan müraciət üçün
b) ilkin sənədin (ödəniş tapşiriği, kassa sənədləri, çeklər və s. sənədlər)
15 AZN
verilmə tarixindən 1 (bir) aydan artıq olan müddət ərzində olan müraciət üçün
5.1 Hesab üzrə dövlət orqanları tərəfindən daxil olan sərəncamlar və
aylıq 2 AZN
gün ərzində nağd mədaxil/məxaric əməliyyatları üzrə məlumatların
SMS vasitəsi ilə göndərilməsi
5.2 Müştərinin istəyi ilə hesab üzrə çıxarışlarının SWIFT vasitəsi ilə
MT 940/950 formatında göndərilməsi – 1 (bir) SWIFT mesaj üzrə

5 AZN

6. ARAYIŞLARIN VERİLMƏSİ

5 AZN

6.2 Kredit, kredit xəttlərin, bank qarantiyalarının və akkreditivlərin açılması

50 AZN

6.1 Hesablar üzrə arayışın verilməsi
Qeyd: İngilis və Rus dilində tərcümə ilə 10 AZN.
haqda niyyət məktubunun verilməsi (hər bir məktuba görə)
6.3 MÜŞTƏRİLƏRİN HESABLARI ÜZRƏ AUDİT ÜÇÜN
MƏLUMATLARIN VERİLMƏSI VƏ BALANSIN TƏSDİQİ

Müştəri istəyi ilə audit hesabatının respublikaxaricinə göndərilməsi zamanı
Poçt xidməti üzrə xidmət haqqı

20 AZN
Fakt üzrə

7. MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM OLUNAN REKVİZİTLƏR ƏSASINDA BANK ƏMƏKDAŞI TƏRƏFİNDƏN
ÖDƏNİŞ TAPŞIRIĞININ HAZIRLANMASI
a) Milli valyuta
5 AZN
b) Xarici valyuta
10 AZN
8. NAĞD PUL VƏSAİTLƏRİNİN İNKASASİYASI
əlavə razılaşmaya əsasən
9. HESABLARIN BAĞLANMASI
10. MİLLİ VALYUTADA APARILAN ƏMƏLİYYATLAR

Pulsuz

10.1.





Ödəmə və köçürmələr
Digər banklara köçürmələr
İnkasso sərəncamlarının və dövlət orqanlarının sərəncamlarının icrası
ilə bağlı köçürmələr
Bakı Fond Birjasına/Milli Depozit Mərkəzinə köçürmələr
Bank daxili nağdsız hesablaşmalar, o cümlədən filiallararası

0,12 % (min. 1.5 AZN- maks. 120 AZN)
0,12 % (min. 1.5 AZN - maks. 120 AZN)
5 AZN
pulsuz

10.2. Nağd pulun verilməsi
10.3. Köçürmələrin ləğvi, şərtlərin dəyişdirilməsi
10.4 Respublika daxilində müştərinin AZN və ya valyutada olan
vəsaitlərinin axtarışı üçün hər bir sifarişə görə xidmət haqqı

0,8%
10 AZN
10 AZN

Qeyd: Mədaxil anından bir il (360 gün) ərzində müştəridən Bankın istənilən filialında bütün eyni valyutalı nağd mədaxillər üzrə
qəbul olunan məbləğin nağlaşdırılması zamanı komissiya haqqı tutulmur. Carı kredit ödənişı üçün edilən mədaxillər istisna
olmaqla.
Hüquqı şəxslərə və fərdi sahibkarlara Biznes krediti verildiyi halda nağd çıxarmaya görə komisyon haqqı carı tarifın
10.2. bəndinə uyğun olaraq tutulur.
SKMF vəsaitləri ilə kreditlərin verildiyi halda nağd çıxarmaya görə komisyon haqqı carı tarifın 12.1.1 bəndinə uyğun
olaraq tutulur.
10. XARİCİ VALYUTADA APARILAN ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ
11.1.
Ödəmə və köçürmələr


Bakı Fond Birjasına və Milli depozit Mərkəzi köçürmələr

11.1.2. Xarici valyutada edilən köçürülmələr

ABŞ dolları ilə

AVRO ilə

RUB ilə

GBP ilə

Digər xarici valyuta ilə*

5 AZN
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

%, min. 25 $ max. 500 $
%, min.30 EUR max 500 EUR
%, min. 1000 RUR max 30 000 RUR
%, min. 20 GBP max 500 GBP
%*

* Digər xarici valyuta ilə köçürmələr həmin valyutada açılmış hesabı üzrə icra olunursa,
köçürmə üzrə komissiya haqqı minimum 30 USD məbləğinin ekvivalentində hesab ediləcək. Əgər
digər xarici valyuta ilə köçürmələr mövcüd olan fərqli valyuta hesabı üzrə icra olunursa bankın
həmin valyuta hesabı üzrə nəzərdə tutlmuş tariflər əsasında icra olunacaq.

11.1.3 Köçürmələrin ləğvi, şərtlərin dəyişdirilməsi
11.1.4 Valyuta hesabının bağlanması
11.1.5 Vasitəçi banklar tərəfindən köçürmə məbləğindən əlavə komissiyaların
tutulmayacağına zəmanət.**
11.1.6 Əlaqəli fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın hesabına
valyuta vəsaiti köçürüldükdə

fakt üzrə, min. 50 $/EUR/GBP/1500 RUR
pulsuz
60 $
0.5%

**Digər valyutada köçürmələr olduğu halda, bu komissiya haqqının ekvivalenti
hesablanacaq.

Qeyd:
1. Köçürmələr və daxil olmalar zamanı müxbir banklar tərəfindən tutulan əlavə və gözlənilməz xərclər müştərilərdən fakt üzrə
tutulur;
2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmalar zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür.
11.2.

Nağd pulun verilməsi

0,8 %

Qeyd: Mədaxil anından bir il (360 gün) ərzində müştəridən Bankın istənilən filialında bütün eyni valyutalı nağd mədaxillər üzrə
qəbul olunan məbləğin nağlaşdırılması zamanı komissiya haqqı tutulmur. Carı kredit ödənişı üçün edilən mədaxillər istisna
olmaqla.
Hüquqı şəxslərə və fərdi sahibkarlara Biznes krediti verildiyi halda nağd çıxarmaya görə komisyon haqqı tutulmur.
SKMF vəsaitləri ilə kreditlərin verildiyi halda komisyon haqqı tutulur.
11.3. Nağd pulun ABŞ dolları, avro, funt mədaxili:
11.4 Nağd pulun rus rublu ilə mədaxili:
11.5.
Müştərinin valyuta vəsaitlərinin axtarışı (hər tələb üzrə)
11.6.



Bank çekləri
ABŞ dollarında çeklərin inkassosu
AVRO-da çeklərin inkassosu

pulsuz
3,5 %
fakt üzrə min. 50 $
3 % min. 15 $
3% min 15 EUR

Qeyd:
1. İnkasso üzrə nağd vəsaitlərin ödənilməsi əməliyyatı üzrə komisyon haqqları hazırkı tariflərin 11.1. bəndinə əsasən
tutulur.
2. İnkassoya nominal dəyəri 10,000 qədər məbləğdə olan çeklər qəbul olunur. Bank öz təşəbbüsü ilə müəyyən

olunmuş limitdən artıq çeklər qəbul etmək hüququnu saxlayır.
3. Müxbir bankların xidmət haqqları onların tarifləri üzrə hesablanaraq əlavə tutulur.
11.7.

Geri qayıtmış və ödənilməmiş çeklər üzrə komissiya

fakt üzrə

12. KREDİT ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ XƏRCLƏR (plastik kartlarla verilən kredit xəttləri istisna olmaqla)
12.1.
Kredit sifarişinin təhlili və sənədləşdirməsinin xidmət haqqı

AZN ilə

ABŞ dolları ilə
1 % Min 100 manat

AVRO ilə
12.1.1
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun (SKMF) vəsaitləri ilə kreditlərin

Kreditin məbləği 50 000 manatadək
verilməsi zamanı kreditin rəsmiləşdirilməsi üçün komissiya
olduqda – 3 %

Kreditin məbləği 50 000 manatdan
250 000 manatadək olduqda – 2,5 %

Kreditin məbləği 250 001 manatdan
artıq olduqda – 2 %
12.2. Müqavilə üzrə müddətin uzadılması. Restrukturizasiya
3 aya qədər komissiya
kreditin qalığının 0,5% qədər, faiz dərəcəsi
dəyişmir.
3 aydan -12 aya qədər komissiya
kreditin qalığının 1% qədər, faiz dərəcəsi 12% artırılır.
12 aydan artıq komissiya
kreditin qalığının 1,5%qədər, faiz dərəcəsi 2%
artırılır
12.3.
Kredit xətti çərçivəsində təkrar nağd pulun çıxarılması
Pulsuz
12.4 Qiymətləndirmiş daşınmaz əmlakin təzminatı
Pulsuz
12.5 Girovun dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xərclər
12.5.1 Bir girovun digəri ilə əvəz edilməsi üçün komissiya
200 AZN
12.5.2 İki və ikidən artıq girovun digəri ilə əvəz edilməsi üçün komissiya
300 AZN

12.6 Qiymətləndirilmış daşınar əmlakin təzminatı (avtonəqliyyat və avadanlıq)
Qiymətləndirmə məbləgi
Minik avtomobilləri
Pulsuz
İxtisaslaşdırılmış avtonəqliyyat vasitələri
Pulsuz
Xüsusi ixtisaslaşdırılmış avadanlıqlar
Pulsuz
* Müştəriyə kredit verilmədiyi təqdirdə qiymətləndirmə xərclərinin təzminatı ödənilməcəyəkdir.
**Təzminat məbləği kredit verildiyi gün müştərinin hesabından “Kreditin verilməsi sərəncamına” əsasən
ödənilir.
12.7 Digər Bankda sonraki ipotekaya görə komissiya

Kreditin qalığından 2%

13. QARANTİYA VƏ EHTİYYAT AKKREDİTİVİN (STANDBY) ƏMƏLİYYATI
13.1 Standby/qarantiyanın/kontr-qarantiyanın buraxılması**
0.25% min 50 AZN/EUR/USD
13.2 Standby/qarantiya/kontr-qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi**
Hər bir əməliyyat üçün 50 AZN/EUR/USD
13.3 Standby/qarantiya/kontr-qarantiya vaxtının uzadılması**
0.25% min 50 AZN/EUR/USD
13.4 Standby/qarantiya/kontr-qarantiya məbləğinin artırılması
məbləğdən 0.25% min 50 AZN/EUR/USD
(artırılan məbləğə)**
13.5 Standby/qarantiyanın/kontr-qarantiyanın ləğv edilməsi*
13.6 Standby/qarantiyanın/kontr-qarantiyanın avizo olunması**
13.7 Standby/qarantiya/kontr-qarantiya üzrə hesablanan faiz**
13.8 Standby/qarantiyanın/kontr-qarantiyanın üzrə ödəniş tələbinin
Unibank KB tərəfindən qəbulu, yoxlanılması və göndərilməsi**
13.9 Standby/qarantiya/kontr-qarantiya üzrə ödəniş**

100 AZN/EUR/USD
0.1% min 50 AZN/EUR/USD max 500AZN/EUR/USD
Razılaşma yolu ilə

***Digər xərclər (poçt, təsdiqedici bank xidməti və s)

0.15% min 100 AZN/EUR/USD
0.5% min 100 AZN/EUR/USD
Fakt üzrə

13.1-13.9- dək olan bəndlərinə dair qeyd:

Digər pul vahidində buraxılan Standby/qarantiyalara/kontr-qarantiyalara USD ekvivalentində komissiya
tədbiq olunsun.
13.7 bəndinə dair qeyd:

1.Standby/qarantiya/kontr-qarantiya təminatında cari hesabda AZN valyutasında pul çıxış etdikdə,
hesablanan faiz 0 %, lakin təsdiqedici Bank nəğd vəsaitin girovunu tələb edərsə, onun təyin etdiyi illik faiz
dərəcəsinə əlavə olaraq 1% tədbiq olunsun.
2. Standby/qarantiya/kontr-qarantiya təminat qismində digər sərbəst dönərli valyuta çıxış etdikdə,
qarantiyanın faiz dərəcəsi 2 % illik təyin edilsin.

14. AKKREDİTİV ƏMƏLİYYATI

14.1 Akkreditivin açılması**
14.2 Akkreditivin şərtlərinin dəyişdirilməsi**

0.25 % min 50 AZN/EUR/USD
Hər bir əməliyyat üçün AZN 50 AZN/EUR/USD

14.3 Akkreditiv vaxtının uzadılması**
14.4 Akkreditiv məbləğin artırılması (artırılan məbləğə)**

0.25 % min 50 AZN/EUR/USD
məbləğdən 0.25 % min 50 AZN/EUR/USD

14.5 Akkreditiv üzrə hesablanan faiz **
14.6 Akkreditivin qəbulu, yoxlanılması
14.7 Akkreditiv üzrə ödəniş
14.8 Akkreditivin ləğv edilməsi**
14.9 Akkreditivin avizo olunması
***Digər xərclər (poçt, təsdiqedici bank xidməti və s)
14.1 - 14.9-dək bəndlərinə dair qeyd:

Razılaşma yolu ilə
0.15% min 100 AZN/EUR/USD
məbləğdən 0.3% min 50 AZN/EUR/USD max
500AZN/EUR/USD
100 AZN/EUR/USD
0.1% min 50 AZN/EUR/USD max 500AZN/EUR/USD
Fakt üzrə

Digər pul vahidində açılan akkreditivlərə USD ekvivalentində komissiya tədbiq olunsun.
14.5 bəndinə dair qeyd:

Akkreditivin təminatında cari hesabda pul çıxış etdikdə, hesablanan faiz 0 %, lakin təsdiqedici Bank nəğd
vəsaitin girovunu tələb edərsə, onun təyin etdiyi illik faiz dərəcəsinə əlavə olaraq 1% tədbiq olunsun.
Yuxarıda göstərilən tariflərə dair qeydlər:
*Tender qarantiyasının ləğv edilməsi üçün bank tərəfindən komissiya tutulmur
**Akkreditiv və ya qarantiya razılaşmanın digər (Unibank-dan başqa) iştirakçısı-bankların komissiyası və xərcləri müştəri
tərəfindən əlavə ödənilir.
***Sənədlərin göndərilməsi üzrə poçt xidmətləri (o cümlədən, kuryer xidmətlərinin xərclərinin ödənilməsi) Bankın müştəriləri
tərəfindən, xidmətlər üçün tarifə əlavə olaraq, faktiki dəyəri üzrə ödənilir.
Akkreditivlər üzrə əməliyyatlar “Sənədli akkreditivlər üçün unifikasiya olunmuş Qaydalar və Ənənələr”ə (Beynəlxalq Ticarətsənaye palatasının nəşri №600, 2007--ci ilin redaktəsi) müvafiq olaraq yerinə yetirilirlər.
Qarantiyar üzrə əməliyyatlar “Qarantiyalar üçün unifikasiya olunmuş Qaydalar”a (Beynəlxalq Ticarət-sənaye palatasının nəşri
№458 və №758 ) müvafiq olaraq yerinə yetirilirlər.
Standby akkreditivləri üzrə əməliyyatlar “Ehtiyat Akkreditivlərin Beynəlxalq Qaydaları”na (Beynəlxalq ticarət palatasının nəşri
ISP98 - ICC590- İCC600) müvafiq olaraq yerinə yetirilirlər.
Ölkə daxilində qarantiyalar üzrə əməliyyatlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq yerinə yetirilirlər.
15. İNKASSO ƏMƏLİYYATI
15.1 Çeklərin (yol çekləri istisna olmaqla), veksellərin və digər maliyyə
0,1 % min. 50 AZN/EUR/USD max
sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və inkassoya göndərilməsi
500AZN/EUR/USD
15.2 Çeklərin, veksellərin və digər maliyyə sənədlərin ödənişə və ya akseptə
0,15 % min. 50 AZN/EUR/USD max
qarşı verilməsi
500AZN/EUR/USD
15.3 İnkassoya göndərilmiş, lakin ödənilməmiş/aksept olunmamış maliyyə
Hər bir əməliyyat üçün 50 AZN/EUR/USD
sənədlərin müştəriyə geri qaytarılması
15.4 Müştərinin təlimatı əsasında inkasso tapşırığına dəyişikliyin edilməsi və ya
Hər bir əməliyyat üçün 50 AZN/EUR/USD
ləğv olunması
15.5 İnkassonun və ya ona edilmiş dəyişikliyin avizo olunması
Hər bir əməliyyat üçün 50 AZN/EUR/USD
15.6 Sənədlərin ödənişsiz və ya akseptsiz verilməsi
Hər bir əməliyyat üçün 50 AZN/EUR/USD
Qeydlər:

1. İnkasso ilə bağlı Unibank KB tərəfindən aparılan bütün əməliyyatlar “İnkasso üzrə Unifikasiyalaşdırılmış
qaydalar” (Beynəlxalq Ticarət Palatasının № 522 saylı nəşri, 1995 ) ilə tənzimlənir.
2. Digər pul vahidində açılan inkassolara USD ekvivalentində komissiya tədbiq olunsun.
3. Telefon, teleks, poçt xərcləri və korrespondent bankların komissiyaları (əgər varsa) müştəri tərəfindən
ödənilir.
16. VALYUTA MÜBADİLƏSİ
Valyuta mübadiləsi üzrə əməliyyatlar
16.1. Müştərinin tələbi ilə valyutanın alışı və satışı

0,5 %

Qeyd:
1. Beynəlxalq konversiya əməliyyatlarını aparan zaman məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür
2. Multivalyuta konvertasiyası əməliyyatları zamanı komisyon haqqı konvertasiyada iştirak edən daha böyük valyuta
məbləğindən tutulur. Əgər konvertasiya məbləğləri öz pul ifadələrinə görə bərabərdirsə, komisyon haqqı əldə edilən valyuta
məbləğindən tutulur. Bu qayda, yalnız bir əməliyyat günü ərzində aparılan əməliyyatlara şamil edilir.
17. LORO HESABLAR ÜZRƏ TARİFLƏR
17.1. Hesabın idarə olunması
17.1.1. Hesabın açılması
17.1.2. Hesaba xidmətin göstərilməsi
17.1.3. Vəsaitlərin hesaba köçürülməsi
17.1.4. Hesabın bağlanması
17.1.5. Hesab üzrə çıxarış

Tariflər
Pulsuz
Pulsuz
Pulsuz
Pulsuz
təqdim olunan anda pulsuz

17.1.6.1. Çıxarış-dublikatının təqdim olunması
17.1.6.2. Hesab üzrə aparılmış əməliyyatların müfəssəl açıqlanması,
hesablanmış faizlər, tu-tulmuş komisyon haqqları daxil olmaqla və s.
17.1.7. Hesabda olan vəsaitlərin konvertasiyası
17.1.8. Konvertasiya üzrə komissiya
17.2. Vəsaitlərin köçürülməsi
17.2.1. UniBank-ın hesabından UniBank-dakı hesaba
17.2.2. bank-to-bank transfers (MT200,202):
USD
EUR
GBP
RUR
Digər valyutalarda
AZN

17.2.3. Müştərilərin ödəmələri (MT103)
USD
EUR
GBP
RUR
Digər valyutalarda
17.2.4. Loro hesabın valyutasında deyil, digər valyutada həyata keçirilən
köçürmələr:
-bank-to-bank transfers (MT 200,202)
-müştərilərin sərəncamı ilə aparılan ödəmələr (MT103)
17.2.5. Ödənişin ləğvi
17.3. Nağd vəsait üzrə əməliyyatlar
17.3.1. Nağd vəsaitin hesaba mədaxil olunması
17.3.2. Nağd vəsaitin hesabdan çıxarılması
17.3.3. Xarici valyuta dəyişmə(exchange) əməliyyatları
17.4. Broker xidmətləri
BFB-də qiymətli kağızların alqı-satqısı:
DQiV, notlar
Səhmlər, İstiqrazlar
REPO-DEPO
17.5 Forvard xidmətləri
Forvard xidmətləri
18.
PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR
18.1. Sahibkar fiziki şəxslər və hüquqi şəxslərə plastik kartların
verilməsi (illik xidmət haqqı ilə birlikdə)
Sahibkar fiziki şəxslər üçün

1 illik

2 illik

3 illik
Hüquqi şəxslər üçün

1 illik

2 illik

3 illik
18.2. Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində plastik kartların verilməsi
(illik xidmət haqqı ilə birlikdə)

5$
təqdim olunan məlumatın həcmindən asılı
olaraq, (min 30 $)
Unibank-ın gündəlik məzənnəsi ilə
razılaşma ilə
Pulsuz
25 $
25 EUR
25 GBP
1650 RUR
25 $ ekvivalent
50 000 AZN qədər(25 ABŞ
dolları(sövdələşmə tarixinə olan məzənnə
üzrə konvertasiya),50 000 azn AZN yuxarı
(43AZN+25ABŞ dollar(sövdələşmə tarixinə
olan məzənnə üzrə konvertasiya)
9$
25 EUR
25 GBP
9$
20 $ ekvivalent
30 $ (Unibank-in gündəlik məzənnəsi üzrə)
25 $
20 $
100 $
Razılaşma yolu ilə
razılaşma yolu ilə
razılaşma yolu ilə
0,025 % - 0,075 %
0,025 % - 0,05 %
razılaşma yolu ilə
individual qaydada
AZN

8
10
12
15
20
25
Əmək haqqı fondunun məbləği və işçilərin
sayından asılı olaraq individual qaydada
təsdiq edilir

18.3. 18.1. və 18.2. bəndlərində qeyd edilən kart növlərinə aid
əlavə kartın və ya kartın itirildiyi və yə yararsız hala düşdüyü hallarda
yeni kartın sifarişi üzrə tariflər:
VİSA CLASSİC / MC STANDARD

Retail müştərilərinə tətbiq olunan tarif
dərəcələrinə uyğun olaraq

VİSA GOLD / MC GOLD
VİSA PLATİNUM / MC PLATİNUM
18.4. 18.1. və 18.2. bəndlərində qeyd edilən kartların təcili sifarişi
üçün əlavə komissiya haqqı

10 AZN

18.5.
18.6.




18.7.

Əmək haqqı fondu üzrə xidmət tarifi
Nağd vəsaitlərin alınması:
Unibank-ın şöbə və ATM-də (korporativ kartlar üzrə Hüquqi şəxslər)
Unibank-ın şöbə və ATM-də (korporativ kartlar üzrə Fərdi sahibkarlar
üzrə)
- Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının-rezidentlərin
şöbə və ATM-də (Digər prossesinq mərkəzində xidmət olunan banklar
üçün)
Nağd vəsaitlərin alınması:

Əmək haqqı fondunun məbləği və işçilərin
sayından asılı olaraq individual qaydada
təsdiq edilir
AZN
1%(min1.5AZN/USD/EUR/GBP vergi
daxil olmaqla)
0,5%(min1.5AZN/USD/EUR/GBP vergi
daxil olmaqla)
1,5 % + -xidmət edən bankın komissiyası,
min. 3.5 AZN /USD/GBP/2EUR

Plastik Kartlarln bloklaşdırmadan azad edilməsi
“Chargeback” sistemi ilə müştəri sorgusu
ATM vasitəsi ilə həyata keçirilən konvertasiya əməliyyatları
18.8. PLASTİK KARTLAR ilə verilən biznes kreditləri üzrə xərclər:
Kredit sifarişinin təhlili və sənədləşdirməsi üzrə xidmət haqqı

AZN ilə

ABŞ dolları ilə

AVRO ilə
18.9.BİZNES, KORPORATİV VƏ ƏMƏK HAQQI LAYİHƏSİ ÜZRƏ

Tariflər
pulsuz
Retail müştərilərinə tarif dərəcələrinə
uyğun olaraq.
Retail müştərilərinə tətbiq olunan tarif
dərəcələrinə uyğun olaraq.
Tariflər
1%

VERİLMİŞ BÜTÜN NÖV
KARTLAR ÜZRƏ - PLASTİK KART ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ PROSESSİNQ MƏRKƏZİNİN
ONLAYN KOMİSSİYALARI: RETAIL MÜŞTƏRILƏRINƏ TƏTBİQ OLUNAN TARIF
DƏRƏCƏLƏRINƏ UYĞUN OLARAQ.
19. “UNİBANK” KB-nın QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ XİDMƏTLƏR GÖSTƏRƏN
MÜŞTƏRİLƏRİ ÜÇÜN TARİFLƏR:
19.1. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə xidmətlər göstərən şirkətlərin
0,1 %
müştərilərinin pul vəsaitlərinin konvertasiyası
(Xəzinədarlıq Bölməsi ilə
razılaşdırılmış məzənnə üzrə)
19.2. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparan şirkətlər tərəfindən xidmət olunan
0,2 %
qeyri-rezident müştərilərin pul vəsaitlərinin və investisiya gəlirlərinin
(min. 10 $ - max.25 $)
repatriasiyası
19.3. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə xidmətlər göstərən şirkətlərin öz
0,2 %
müştərilərinin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəlirlərindən tutduğu
(min. 1 AZN – max. 25 AZN)
vergilərin və digər məcburi ödənişlərin köçürülməsi (manatla)
20. “UNİBANK” KB-da DEPOZİT QUTULARININ İCARƏYƏ VERİLMƏSİ ÜZRƏ TARİFLƏR:
20.1. Baş ofisdə mövcud olan depozit qutuları: Retail müştərilərinə tətbiq olunan müvafiq Tarif dərəcələrinə uyğun olaraq.
20.2. Filialda mövcud olan depozit qutuları: Baş ofisdə mövcud olan depozit qutuları: Retail müştərilərinə xidmtə şöbəsinin
müvafiq Tarif dərəcələrinə uyğun olaraq.

