“Unibank” Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində
fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər9
PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR
1. Plastik kart üzrə xidmət haqqı
Ucard
· 5 illik

pulsuz
Visa Platinum (AZN/USD/EUR/GBP)
60 AZN və ekvivalenti*

· 5 illik

Visa İnfinite (AZN/USD/EUR/GBP)
· 2 illik

450AZN və ekvivalenti*

· 3 illik

600AZN və ekvivalenti*
MC Black Edition (AZN/USD/EUR)
100AZN və ekvivalenti*

· 3 illik
MC World Elite (AZN/USD/EUR)
· 2 illik

450AZN və ekvivalenti*

· 3 illik

600AZN və ekvivalenti*
MC UniMiles (AZN/USD/EUR)
100 AZN və ekvivalenti*

3 illik

Albalı Plus debet kartı (Visa Rewards /MC World)
(AZN/USD/EUR/GBP)
Seçim 1

10 AZN və ekvivalenti*

Seçim 2

İlkin mədaxil min. 50 AZN və
ekvivalenti* olmaqla pulsuz

5 illik

Qeyd:* Ekvivalent Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır.
Qeyd: Britaniya Funt Sterlinqində yalnız VİSA kartları sifariş verilir.
2. Əlavə plastik kart üzrə xidmət haqqı

Əlavə plastik kartın verilməsi*

Plastik kart tariflərinin 1. bəndinə əsasən plastik
kartın xidmət haqqısının 50%-i həcmində

*Qeyd: MC Black Edition, MC World Elite, Visa İnfinite üzrə əlavə plastik kartların verilməsi Plastik kart
tariflərinin 1. bəndinə əsasən tam həcimdə həyata keçirilir.
3. Kartın təcili sifarişi üçün əlavə komissiya haqqı
Qeyd 1. *Ekvivalent Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır.

10 AZN və ekvivalenti*

4. Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində plastik kartların
verilməsi tarifləri

Razılaşma yolu ilə

Qeyd: Depozit hesabı açılarkən Bank tərəfindən pulsuz plastik kartların verilməsi nəzərdə tutula bilər və bu
depozit şərtləri ilə tənzimlənir.
Qeyd: Hər hansı bir plastik kart üzrə minimal sığorta depozitinin tutulması və onun tətbiqi nəzərdə tutula bilər.
5. Nağd vəsaitlərin alınması və nağda bərabər tutulan əməliyyatlar üzrə*
5.1. Unibank-ın ATM və POS terminallarında
•
•
•
•
•
•
•

Ucard (şəxsi vəsait olduqda)
Albalı Plus debet kartı (Visa Rewards/MC World /
MC Albalı Premium)
UniMiles
MC Black Edition/MC World Elite
Visa Platinum/ Visa İnfinite
Əmanət kartları
Əmək haqqı kartları

•

Ucard (kredit vəsaiti olduqda)

•

Digər kartlar

•

Digər kredit kartları

0%

1% (min. 1 AZN)
1% (min 1AZN,USD,EUR,GBP)
Kredit kartın şərtlərinə əsasən
5.2. Kartdan köçürmlər

5.2. a) Ubank vasitəsi ilə Unibank kartları arası köçürmələr

0%

5.2. b) Ubank vasitəsi ilə Unibank kartından ölkədaxili digər
Aylıq 2 000 AZN-dək 0%
bankın kartına
2 000 AZN-dən yuxarı 1% (min 1 AZN/USD/EUR)
5.3. Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının ATM və POS terminallarından nağdlaşdırma
5.3. a) Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə təşkilarının, rezidentlərin ATM- də:
Məbləğ 0-10 AZN/USD/EUR/GBP aralığında olduqda

1 AZN/USD/EUR/GBP

Məbləğ 10 AZN/USD/EUR/GBP yuxarı olduqda

1.5% +xidmət edən bankın komissiyası**
min 2 AZN/USD/GBP,EUR

5.3. b) Azərbaycan Respublikasının digər maliyyə
təşkilarının, rezidentlərin POS terminallarında

1.5% +xidmət edən bankın komissiyası**
min 2.5 AZN/USD/GBP, 2 EUR

5.3. c) Azərbaycan Respublikasından kənarda digər
maliyyə təşkilatarının, qeyri-rezidentlərin ATM -də
5.3. d) Unibank-ın POS terminallarından digər yerli banklar
tərəfindən emissiya olunmuş kartlardan məxaric

1.5%+xidmət edən bankın komissiyası**
min 3,5 AZN/USD/GBP, 2EUR
1.5% (min 2 AZN/USD /EUR/GBP ) + emitent
bankın komissiyası ***

Qeyd : * Nağda bərabər əməliyyatlar: kartdan karta köçürmə, kredit ödənişləri, elektron cüzdanlara köçürmə və s.
Göstərilən komissiya əməliyyat üzrə xidmət haqqından əlavə olaraq tutulur.
** “Xidmət edən bankın komissiyası” dedikdə ATM-in məxsus olduğu bankın komissiyası nəzərdə tutulur.
*** “Emitent bankın komissiyası” dedikdə kartı emissiya etmiş bankın komissiyası nəzərdə tutulur.
****Konvertasiya edildikdə əlavə olaraq 9.1 bəndində göstərilən tariflər tətbiq edilir.
6. Plastik kartların bloklaşdırmadan azad edilməsi

Pulsuz

7. Etiraz əməliyyatları
7.1. Etiraz əməliyyatları üzrə sorğu (ATM, POS, elektron
ödənişləri və s. əməliyyatlar üzrə çek sorğusu, chargeback
və s.)
7.2. Etiraz əməliyyatları üzrə sorğu mərc və oyun
saytlarında

Pulsuz

50 AZN

8. Mərc və oyun saytlarında əməliyyat zamanı tutulan
komissiya

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

9. Konvertasiya
9.1 Konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı
9.1. a) Ölkədaxili ATM/POS vasitəsi ilə nağdlaşdırma və
buna bərabər tutulan digər əməliyyatlarda (kartdan karta
köçürmə, kredit ödənişləri və s.)

Komissiyasız,
Xüsusi kart məzənnəsi ilə

9.1. b) Ölkədaxili POS terminal və internet vasitəsilə
əməliyyatlarda

Komissiyasız,
Xüsusi kart məzənnəsi ilə

9.1. c) Ölkəxarici ATM, POS terminal, internet vasitəsilə
edilən əməliyyatlar ( nağdlaşdırma, alış veriş və s) *

Komissiyasız**,
Xüsusi kart məzənnəsi ilə

Qeyd: *Plastik kartlarla ölkəxarici əməliyyatlar (xarici bankomatdan nağdlaşdırma, nağdsız ödəniş və
internet əməliyyatları) edərkən konvertasiya Visa və ya Mastercard ödəniş sistemlərinin məzənnəsinə
əsasən USD və ya EUR valyutasına konvertasiya olunur, daha sonra Unibank kartının valyutasından asılı
olaraq tariflərdə göstərilən qaydada konvertasiya olunub hesablanır.
**Ölkəxarici digər valyutalarda əməliyyatlar zamanı Visa və Mastercard tərəfindən təyin edilən hesablaşma
valyutası kart valyutası ilə eyni olduqda 0.5% komissiya tutulur.
9.2 Azercell, Bakcell, kommunal xərclər, pərakəndə satış
obyektlərində mal və xidmətlərin dəyərinin ödənişi

Pulsuz

10. Pin change
10.1. Ubank vasitəsi ilə

Pulsuz

10.2. Filialda

2 AZN

11. Kart əməliyyatların SMS vasitəsilə bildirişi

Aylıq 1 AZN, 0.60 USD, 0.50 EUR, 0.50
GBP

12. Kart əməliyyatların push vasitəsilə bildirişi

Pulsuz

13. Plastik kartın qüvvədə olduğu müddət ərzində təkrar sifarişi
13.1. Albalı Plus debet kartı (Visa
Rewards/MC World)
5 AZN və ekvivalenti*
13.2. Əmanət təminatlı kredit kartı (Albalı)
5 AZN və ekvivalenti*
13.3. Visa Platinum, MC UniMiles
10 AZN və ekvivalenti*
13.4. MC Black Edition, MC World Elite,
Visa İnfinite
20 AZN və ekvivalenti*
13.5. Kredit kartlar
10 AZN və ekvivalenti*

13.6. Kredit limiti bərpa edilən plastik
kartların təkrar sifarişi
Qeyd 1: *Ekvivalent Unibank KB-nın nağd satış məzənnəsi ilə hesablanır.
14. Kartlara mədaxil

pulsuz

14.1. Plastik kartlara nağd şəkildə vəsaitin mədaxili
•
•
•

UTM (Unibank ATM-ləri)
Unibank terminalları
Emanat (müştəri üzrə gündəlik mədaxil
edilən məbləğ 200 AZN-dək olduqda)
• Milliön (müştəri üzrə gündəlik mədaxil
edilən məbləğ 200 AZN-dək olduqda)
• Emanat (müştəri üzrə gündəlik mədaxil
edilən məbləğ 200 AZN-dən yuxarı
olduqda)
• Milliön (müştəri üzrə gündəlik mədaxil
edilən məbləğ 200 AZN-dən yuxarı
olduqda)
14.2. Plastik kartlara ölkədaxili digər
yerlərdən nağdsız şəkildə vəsaitin mədaxili
(ALL ATM 0% kartları istisna)
14.3. Plastik kartlara ölkəxaricindən nağdsız
şəkildə vəsaitin mədaxili
15. Kredit kartı ilə kredit ödənişi, kartdan
karta köçürmələr

0%

0.5% (min 1 AZN)
0%

1%
Kredit kartın şərtlərinə əsasən nağdlaşdırma üzrə
komissiya formalaşır

Filiallarda həyata keçirilən kart əməliyyatları üzrə tarif cədvəli
1. Mədaxil əməliyyatları
1.1. Nağd vəsaitin karta mədaxil edilməsi

0%

1.2. *Nağdsız vəsaitin karta mədaxil edilməsi

1%

*Qeyd: Əgər cari hesabdan güzəştli kartlara köçürülən vəsait son 1 (bir) il ərzində həmin cari hesaba nağd şəkildə
mədaxil olunubsa, komissiya 0% təyin olunur. Bu zaman cari hesaba nağd mədaxil bir region daxilində olmalıdır.
*Qeyd: Ani Ödəniş Sistemləri ilə güzəştli debet və kredit kartlara vəsaitin nağdsız mədaxili zamanı bu vəsaitlərdən
nağdsız mədaxil komissiyası tutulmur.
2. Məxaric əməliyyatları
2.1. Kartdan xidmət olunan filialdan ölkədaxili digər
bankın hesabına vəsaitin köçürülməsi
2.2. Kartdan xidmət olunan filialdan beynalxalq köçürmə
2.3. Kart hesablarından məxaric

1% (min 1 AZN, USD, EUR, GBP) +
0,12% (min 1 AZN, 10 USD, 10 EUR, 10
GBP maks 100 USD, EUR, GBP)
1% (min 1 AZN, USD, EUR, GBP) + 0,30%
(min 30 USD, EUR,GBP)
5.1. bəndində göstərilən tariflərə əsasən

3. Konvertasiya (xidmət haqqından əlavə tutulur)
3.1 Mədaxil, məxaric, köçürmə və digər əməliyyatlar zamanı
konvertasiya edildiyi zaman tutulan komissiya

Komissiyasız,
Xüsusi kart məzənnəsi ilə

Tarif cədvəlinə əlavə
Bankın standart tarifləri Bank ilə Müştəri arasında ikitərəfli müqavilə olımadıqda tətbiq olunur.
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
Depozit faizi hesablanması nəzərdə tutulan debet kartları və bu kartlar üzrə depozit faizləri məhsulun şərti ilə
tənzimlənir. Məhsulün şərtləri Unibank.az saytında qeyd olunur.

