
                                   
 

TARİFLƏR 

4.1.1. Kartlar üzrə birdəfəlik xidmət haqqı: 

Xalqkart Petrol MC World 15 AZN 

Xalqkart Cashback Visa Rewards 15 AZN 

Xidmətlər: 

4.3.1. “Card to Card” əməliyyatı üzrə vəsaitlərin köçürülməsi
 

 

• Xalq Banka məxsus kartlar arasında 

• Ölkədaxili banklara məxsus ödəniş kartlarına: 

• Ölkəxarici banklara məxsus ödəniş kartlarına: 

 

 

 

                                   pulsuz 

0.5 %, min. 0.20 AZN/USD/EUR/GBP 

1 %, min. 5 AZN/ 3USD/EUR/GBP 

 

4.3.2.  Kartın itirilməsi, oğurlanması, yararsız hala düşməsi və ya digər hallarda yeni kartın təqdim 

olunması:  

                                   pulsuz 

 

4.3.3. Ticarət və xidmət məntəqələrində kartın istifadəsi 0 % 

4.3.4. Silinmiş məbləğə əsassız etirazın bildirilməsi (ümumi müraciət üzrə)  20 AZN 

4.3.5. Kartın statusunun dəyişdirilməsi (müvəqqəti bağlanması,   ŞEN- kodun bərpası) pulsuz 

4.3.6. ŞEN kodun dəyişdirilməsi (hər dəyişmədə) 0.50 AZN 

4.3.7. ŞEN-kodun yaradılması (PİN Set) pulsuz 

4.3.8. ŞEN-kodun ləğv edilməsi (Erase PİN) 2 AZN 

4.3.9. Azərbaycan Respublikasının ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi 0.2 %, min. 0.40 AZN/USD/EUR/GBP 

4.3.10. Kommunal ödənişlər pulsuz 

4.3.11. Mobil operatorların xidmətlərinə görə ödənişlər pulsuz 

4.3.12. “Unique” tipli əməliyyatlar (kazino, mərc oyunları) 5 %, min. 6 AZN/6 USD/5 EUR/GBP 

4.3.13. SMS məlumatlandırma
1
 xidməti üzrə

2
 0.60 AZN (aylıq) 

4.3.14. Mobil Bank xidməti üzrə pulsuz 

4.3.15. Cash to any card – Ödəniş  kartına “Cash in” tipli ATM vasitəsi ilə mədaxil
3
 pulsuz 

4.3.16. Nağd vəsaitin çıxarılması
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• ASC “Xalq” Bankının ATM və şöbələrindən
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Digər ölkədaxili bankların ATM və şöbələrindən
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• Xarici bankların ATM-dən
7
 

• Xarici bankların şöbələrindən
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XalqKart Petrol və AZN valyutalı XalqKart 

Cashback kartları üzrə - aylıq 1000 AZN-dək 

komissiyasız, daha çox məbləğdə 0.5 %,  

min. 0.4 AZN; 

USD/EUR/GBP valyutalı XalqKart Cashback 

kartları üzrə - aylıq 500 USD/EUR/GBP-dək 

komissiyasız, daha çox məbləğdə 0.5 %,  

min. 0.4 USD/EUR/GBP 

 

 

      1.5 %, min. 1.6 AZN/2 USD/1.6 EUR/GBP 

1.5 %, min. 3.5 AZN/3.5 USD/3 EUR/GBP 

         

           1.5 %, min. 6 AZN/6 USD/5 EUR/GBP 

.3.18. Cash by code – ATM və ya Mobil Bank vasitəsi ilə vəsaitlərin göndərilməsinə görə xidmət haqqı
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• ATM vasitəsilə:   

                Vəsaitlər eyni bir bankın ATM-dan göndərildikdə və çıxarıldıqda, vəsaitləri köçürən 

                şəxsin ödəniş kartından 

• Mobil Bank vasitəsilə:  

                Vəsaitlər ASC “Xalq” Bankının ATM-dan çıxarıldıqda, vəsaitləri köçürən şəxsin ödəniş 

                kartından 

 

 

1%  

• ATM vasitəsilə:  

               Vəsaitlər fərqli bankların ATM-dan göndərildikdə və çıxarıldıqda, vəsaitləri köçürəbn 

               şəxsin ödəniş kartından  
• Mobil Bank vasitəsilə:  

                Vəsaitlər digər bankların ATM-dan çıxarıldıqda, vəsaitləri köçürən şəxsin ödəniş 

                kartından 

 

 

 

1.5% 



 

 

4.3.19. Kart hesabının valyutasından fərqli valyutada əməliyyata görə konvertasiya 

Ölkədaxili: 
• ATM və POS Cash  

• Cash-in 

• Cash by Code 

• Cash to Any Card 

• Card to Card 

• Onlayn kredit ödənişi    

  
  
  
  

0.5 % 

Ticarət məntəqələrində əməliyyatlar   0.5 % 

Ölkəxarici: 

• ATM və POS Cash  

• Onlayn kredit ödənişi 

• Ticarət məntəqələrində əməliyyatlar 

• Card to Card 

  
  

0.5 % 

Karta mədaxil  

• Xalq Bankın bütün filiallarının kassasından mədaxil 

• Xalq Bankın Cash İn tipli ATM-lərindən mədaxil (Yalnız AZN,USD,EUR 

valyutasında olan hesablara mədaxil etmək mümkündür.11) 

• eMANAT ödəmə terminalından mədaxil (yalnız AZN kart hesabına eyni valyutada 

mədaxil etmək mümkündür.) 

• MilliÖn ödəmə terminalından mədaxil (Terminalda yalnız AZN,USD,EUR 

valyutasında olan hesablara eyni valyutada mədaxil etmək mümkündür.) 

• EPUL ödəmə sistemi vasitəsilə mədaxil (yalnız AZN kart hesabına eyni valyutada 

mədaxil etmək mümkündür.) 

• KorpON ödəmə terminallarından mədaxil (yalnız AZN kart hesabına eyni valyutada 

mədaxil etmək mümkündür.) 

komissiyasız 

eyni valyutada mədaxil komissiyasız, 

fərqli valyutada mədaxil 0.5% 

komissiyasız 

 

aylıq 500 AZN/USD/EUR-dək komissiyasız, 

yuxarı məbləğlər üçün 1.18% 

 

1 AZN 

 

0.3% 

4.4-2. Xalqkart Petrol MC World və Xalqkart Cashback Visa Rewards kartları üzrə xidmətlər 

4.4-2.1. Kart qalığına faiz hesablanması 9,10  İllik 2% 

 

4.6. Ödəniş kartları üzrə limitlər 

 

 

      Kartın növü 

Kart üzrə günlük maksimal əməliyyat limiti  

 

Kredit xəttinin 

minimal  məbləği 

 

 

Kredit xəttinin 

maksimal məbləği 

 

Ticarət 

məntəqələrində 

nağdsız hesablaşma 

zamanı 

Yerli və beynəlxalq 

banklara məxsus 

POS-terminallar 

vasitəsi ilə nağd 

vəsaitlərin 

çıxarılması zamanı 

 

ATM vasitəsi ilə 

nağd vəsaitlərin 

çıxarılması zamanı 

Xalqkart Petrol MC 

World 
5000 AZN 5000 AZN 3000 AZN - 25 000 AZN 

Xalqkart Cashback Visa 

Rewards 
5000 

AZN/USD/EUR/GBP 

5000 

AZN/USD/EUR/GBP 

3000 

AZN/USD/EUR/GBP 

- 25000 

AZN/USD/EUR 

 

 
1. SMS məlumatlandırma xidmətinə istənilən mobil rabitə operatorunun abunəçisi olan ödəniş kartı sahibləri qoşula bilər. Bu xidmətindən istifadə 

ilə bağlı Müştərilərə göndərilən SMS-lərə görə mobil rabitə operatorları tərəfindən xidmət haqqı tutulmur. 

2. Ödəniş kartın itirildiyi, oğurlandığı, məhv olduğu, müddətinin bitdiyi və ya digər hallarda sifariş verilmiş hər bir yeni kart üzrə SMS 

məlumatlandırma xidmətinə qoşulmağa görə yenidən xidmət haqqı ödənilir. 

3. Müvafiq əməliyyatın yalnız AzeriCard Prosessinq Mərkəzi tərəfindən emal olunduğu hallar nəzərdə tutulur. 

4. ASC “Xalq” Bankına məxsus filial, ATM və POS-terminal şəbəkələrində GBP valyutasında nağd vəsaitlərin mədaxil və məxaric əməliyyatları 

həyata keçirilmir. 

5. Ödəniş kartı üzrə vəsaitlərin nağdlaşdırılması və mədaxil edilməsi imkanı Xalq Banka məxsus filial və ATM şəbəkələrində yalnız AZN/USD/EUR 

valyutalarında mövcuddur. 

6. Müvafiq əməliyyatın yalnız AzeriCard Prosessinq Mərkəzi tərəfindən emal olunduğu hallar nəzərdə tutulur. 

7. Müvafiq əməliyyatın ölkə xaricində aparıldığı və ya  ölkə daxilində AzeriCard Prosessinq Mərkəzindən fərqli olan digər prosessinq təşkilatı 

tərəfindən emal olunduğu hallar nəzərdə tutulur. 

8. Cash by code xidməti vasitəsi ilə vəsaitlərin çıxarılması zamanı xidmət haqqı tutulmur. Xidmət üzrə birdəfəlik maksimal əməliyyat limiti 500 

AZN/USD müəyyən olunur. 

9. Əməliyyat gününün sonunda kart qalığına faizlərin hesablanması üçün minimal məbləğ – 100 AZN, maksimal məbləğ – 5000 AZN müəyyən 

olunur. Minimal limitdən az, maksimal limitdən çox olan məbləğə faiz hesablanmır. 

10. Kart qalığına faizlər gündəlik hesablanır. Gündəlik hesablanmış faizlər cari təqvim ayının sonuncu iş günü kart hesabına köçürülür. 

11. EUR əskinası qəbul edilmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


