
 

 “Unibank” Kommersiya Bankı”  Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 
fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə  

TARIFLƏR CƏDVƏLİ 
 

 
A. ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 

 

1.Hesabın açılmasi (valyuta növündən asılı olmayaraq)  

1.1. Cari və ya əlavə cari hesabın açılması pulsuz 

1.2. Ssuda hesabının açılması pulsuz 

1.3. Depozit üzrə əməliyyatlar:  

1.3.1. Depozit hesabının açılması pulsuz 

1.3.2. Depozit üzrə faizlərin carı hesabdan nəğd şəkildə verilməsi pulsuz 

1.3.3. Depozit üzrə faizlərin kart hesabından verilməsi pulsuz 

1.3.4. Depozit məbləğinin nağd şəkildə qaytarılmasi:  

a) Depozit nağd şəkildə qəbul olunubsa  

 Cari hesabdan pulsuz 

 Kart hesabından plastik kart tarifləri üzrə 

b) Depozit nağdsız şəkildə qəbul olunubsa  

 Cari hesabdan 1% 

 Kart hesabından plastik kart tarifləri üzrə 

2. Nağd pul vəsaitlərinin inkasasiyasi əlavə razılaşmaya əsasən 

3. Hesab üzrə çıxarışın verilməsi:  

 Gündəlik 2 AZN/USD/EUR/GBP; 60 RUR 

 Aylıq pulsuz 

4. Hesablar üzrə arayışın verilməsi 20 AZN 

4.1. Borc üzrə arayışın verilməsi 15 AZN 

5. Hesabların bağlanması pulsuz 

6. Nağd pulun verilməsi* 1% 

*Qeyd: Hesabat ili ərzində müştəridən nağd şəkildə qəbul edilən məbləğ müştəriyə nağd şəkildə verilən 
məbləğə bərabər və ya çoxdursa, həmin məbləğdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün komissiya haqqı 
tutulmur. 
*Qeyd 2: Müştərinin cari hesabına nağd şəkildə mədaxil etdiyi məbləğdən 360 gün və daha çox keçərsə, 
bu halda müştəridən nağdlaşdırmaya görə 1% komissiya haqqı tutulur. 
*Qeyd 3: Müştəri cari hesabından nağdlaşdırma edən zaman həmin şəxsin Abşeron filiallarında (digər 
region filiallarında olan hesablar bu zaman nəzərə alınmayacaq) eyni valyutada olan bütün hesabları 
üzrə 360 gün ərzində nağd məbləğlərin mədaxilləri nəzərə alınır və məxaric zamanı komissiya tutulur. 
Müştərinin digər region filiallarında da hesabı varsa, regiondan məxaric edən zaman ancaq digər region 
filiallarındakı hesablar üzrə (Abşeron filialları nəzərə alınmayacaq) eyni qayda tətbiq edilir. 

7. Ödəmə və köçürmələr  

7.1 Digər banklara milli valyutada köçürmələr 
0,12% (min. 1 AZN, maks 500 

AZN) 

7.2. Köçürmələrin ləğvi, şərtlərin dəyişdirilməsi (milli valyutada 
olan əməliyyatlar üçün) 

10 AZN 

7.3 Cari hesablar üzrə bankdaxili köçürmələr  

7.3.1.Müştəri özünün cari hesabından eyni və ya digər filialda öz cari 
hesabına köcürmə edərsə 

                  pulsuz 

7.3.2.Müştəri özünün cari hesabından eyni və ya digər filialda olan 
başqa muştərinin cari hesabına köçürmə edərsə 

                  pulsuz 

7.4 Azərbaycan ərazisində benefisiarin xeyrinə xarici valyutada 
edilən köçürmələr* 

0,12%(min. 10 USD/EUR/GBP, 
300 RUR, maks. 100 

USD/EUR/GBP, 3000 RUR) 

7.5 Azərbaycandan kənara xarici valyuta vəsaitlərinin  
köçürülməsi (USD/EUR/GBP/RUR)* 

0,3% (min. 30 USD/EUR/GBP, 
2000 RUR, maks 500 

USD/EUR/GBP, 33000 RUR ) 

7.6 Vəsaitlərin digər valyutada xaricə köçürülməsi* 
0,3% (min. 30 USD, maks 500 

USD ekvivalentində) 

7.7 Müxbir bankların xaricə köçürmə zamanı xərcləri Fakt üzrə 

7.8 Köçürmələrin ləğvi, şərtlərin dəyişdirilməsi (xarici valyutada 
olan əməliyyatlar üçün) 

Fakt üzrə, min 50  
USD/EUR/GBP; 1500 RUR 



 
Qeyd*: 1. Köçürmələr və daxilomalar zamanı müxbir banklar tərəfindən tutulan əlavə və gözlənilməz 
xərclər müştəridən fakt üzrə tutulur;                                                                                                                                                                                                
2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmaları zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür. 

7.9 Digər pul köçürmə sistemləri üzrə köçürmələr Sistemə aid tarif cədvəli üzrə 

7.10 Bakı Fond birjasına və Azərbaycan Respublikasının Milli 
Depozit Mərkəzinə köçürmələr 
 

5 AZN 

8.Müştərinin valyuta vəsaitlərinin axtarışı (hər tələbi üzrə) 
Fakt üzrə, min 50 

AZN/USD/EUR/GBP; 1500 RUR 

9. Cari və kart hesabına artıq ödənilmiş kredit məbləğinin 
məxarici 

 

9.1. Kredit cari hesaba nağd şəkildə qəbul olunubsa (Unibank 
filiallarının kassası, Cash İn, Milli Ön, Emanat, Azərpoçt) 

pulsuz 

9.2.Kredit cari hesaba nağdsız şəkildə qəbul olunubsa 1% 

9.3. Kredit plastik kart hesabına qəbul olunubsa 1% (min 1AZN/USD/EUR) 

10. Valyuta mübadiləsi üzrə əməliyyatlar (nağdsız əməliyyatlar üçün). 
Müştəri tələbi və valyutanın alışı və satışı. 

0,5% 

Qeyd: Beynəlxalq konvertasiya əməliyyatlarını aparan zaman məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə 
düşür. 

10. Cari və ya kart hesabına hesabına səhv ödənilmiş kredit üzrə 
konvertasiya  

 

10.1. Səhv ödəniş nağd şəkildə qəbul olunubsa (Unibank filiallarının 
kassası, Cash İn, Milli Ön, Emanat, Azərpoçt) 

pulsuz 

10.2. Səhv ödəniş nağdsız şəkildə qəbul olunubsa 0.5% 

11. Cari və ya kart hesabına səhv ödənilmiş kreditin 
konvertasiyası üzrə məzənnə 

 

11.1. Səhv ödəniş Unibank filiallarının kassasından, Cash İn, Milli Ön, 
Emanat qəbul olunarsa 

Unibankın nağd əməliyyat 
məzənnəsi 

11.2. Səhv ödəniş Azərpoçt, online və ya digər bankdan (Az.daxili və 
xarici) nağdsız qəbul olunarsa 

Mərkəzi Bankın məzənnəsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DEPOZIT QUTULARININ İCARƏYƏ VERİLMƏSİ ÜZRƏ TARİFLƏR 

1.     Baş ofisdə mövcud olan depozit qutuları 

Qutunun ölçüləri  (mm) Aylıq icarə haqqı ,AZN  

41 X 260 X 445  30 

64 X 260 X 445 40 

116 X 260 X 445 45 

166 X 260 X 445 50 

291 X 260 X445 100 

Sığorta depoziti 150  

 



 
 

  

2.     Filiallarda mövcud olan depozit qutuları 

Qutunun ölçüləri (mm) Aylıq icarə haqqı, AZN 

55 X 320 X 490, 50 X 312 X 463 30 

88 X 320 X 490  40 

198 X 320 X 490, 200 X 312 X 463 50 

308 X 320 X 490, 300 X 312 X 463   100 

Sığorta depoziti 150 

 
 
 
 

Tarif cədvəlinə əlavə 
Bankın standart tarifləri Bank ilə Müştəri arasında ikitərəfli müqavilə olmadıqda 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. 
 
 


