
Nağdlaşdırma;  Kassa, bizim ATM  0.5%

ATM və POS-terminallardan vəsaitin nağd məxaricinə görə müəyyən edilmiş bank komissiyasından
əlavə olaraq mövcud vergi qanunvericiliyi üzrə nəzərdə tutulan vergi komissiyaları tətbiq edilir.



 

12.2 Elektron ticarət vasitəsi ilə aparılan əməliyyatların həcminə görə tarif və komissiyalar; 

 Yerli kartlar üçün 
a) YDM və Aptek üçün   

Dövriyyə limiti aylıq / AZN 0-10 000 10 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 + 

5000 30000 60000 100000 
Aylıq ödəniş (AZN) 0 0 0 0 
Dövriyyədən Xidmət haqqı(faiz ilə) 1,50 1,40 1,35 1,30 
Sınaq müddəti / ay yox 3 ay 3 ay 3 ay 
Hədəflənən dövriyyə olmadıqda 3 ayın tamamında dövriyyəsinə uyğun olan tarifə keçirilsin. 

          
b) Marketlər  üçün   

Dövriyyə limiti aylıq / AZN 0-10 000 10 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 + 
5000 30000 60000 100000 

Aylıq ödəniş (AZN) 0 0 0 0 
Dövriyyədən Xidmət haqqı(faiz ilə) 1,90 1,80 1,70 1,60 
Sınaq müddəti / ay yox 3 ay 3 ay 3 ay 
Hədəflənən dövriyyə olmadıqda 3 ayın tamamında dövriyyəsinə uyğun olan tarifə keçirilsin. 

c) Restoran / Ümumi   

Dövriyyə limiti aylıq / AZN 0-10 000 10 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 + 
5000 30000 60000 100000 

Aylıq ödəniş (AZN) 0 0 0 0 
Dövriyyədən Xidmət haqqı(faiz ilə) 2,10 2,00 1,90 1,85 
Sınaq müddəti / ay yox 3 ay 3 ay 3 ay 
Hədəflənən dövriyyə olmadıqda 3 ayın tamamında dövriyyəsinə uyğun olan tarifə keçirilsin. 

 
 

 
 
 
     

d) Nəqliyyat    

Dövriyyə limiti aylıq / AZN 0-10 000 10 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 + 
5000 30000 60000 100000 

Aylıq ödəniş (AZN) 0 0 0 0 
Dövriyyədən Xidmət haqqı(faiz ilə) 1,20 1,10 1,00 0,90 
Sınaq müddəti / ay yox 3 ay 3 ay 3 ay 
Hədəflənən dövriyyə olmadıqda 3 ayın tamamında dövriyyəsinə uyğun olan tarifə keçirilsin. 

Ölkə xarici kartlar üçün tarif bütün xidmət sahələri üçün  
 2,5% təyin olunur. 

Hədəflənən dövriyyə - İlkin tarifin təyin olunması müştərinin vəd etdiyi dövriyyəyə uyğun təyin olunur. 
 3 ay müddətində müştərinin etdiyi dövriyyə ilə yekun tarif təyin olunur və həmin tarif ilə xidmət davam 

etdirilir. (3 ayın dövriyyəsi aylar üzrə fərqli olarsa orta aylıq dövriyyə əsas götürülür. Əgər sahibkarın 
dövriyyəsində aylar üzrə davamlı artım müşahidə olunarsa son ay əsas götürlür və tarif sonuncu ayın 

dövriyyəsinə əsasən təyin olunur.) 
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ATM və POS-terminallardan vəsaitin nağd məxaricinə görə müəyyən edilmiş bank komissiyasından 
əlavə olaraq mövcud vergi qanunvericiliyi üzrə nəzərdə tutulan vergi komissiyaları tətbiq edilir. 

 
 

*  "Azərikart" şəbəkəsində və digər "Unique" tipli əməliyyatlar (mərc oyunlar) üzrə tariflər İH-
in sədri və ya Sahə kuratorun imzası ilə fərdi şəkildə təyin olunur. 

 


