Yelo Light tarifləri
Əməliyyat növləri
İnternet Banking üzrə illik tarif

ödənişsiz

"Mobile-Banking" üzrə illik tarif

ödənişsiz
1,2 AZN aylıq

SMS Notification

Cari tarif cədvəlinə uyğun olaraq

Kartın vaxtından əvvəl dəyişdirilməsi
Kartın statusunun dəyişdirilməsi və
bloklaşdırılması

ödənişsiz

Nağd vəsaitin nağdlaşdırılməsı üzrə rüsumlar
Yelo Bank bankomat və ofislərində
(şəxsi vəsaitlərdən)

0%

Yelo Bankın bankomat və ofislərində
(kredit xətti üzrə vəsaitlərdən)

1% (min. 2 AZN)

"Azərikart"** şəbəkəsində olan bankların bankomat və
ofislərində (şəxsi vəsaitlərdən / kredit xətti üzrə vəsaitlərdən)

1.5% (min. 2 AZN/USD/EUR)

"Azərikart"** şəbəkəsindən xaricində olan digər bankların
bankomat və ofislərində (şəxsi vəsaitlərdən/ kredit xətti
üzrə vəsaitlərdən)

2% (min. 3 AZN/USD/EUR )

Ölkə daxili satış nöqtələrində mal və xidmət
dəyərinin ödənilməsi

0%

Ölkə xarici satış nöqtələrində mal və xidmət
dəyərinin ödənilməsi
Bankın ofislərində nəğd vəsaitin nağdlaşdırılması
zamanı əlavə rüsum (Cash)

0%

Rezident olmayan bankların kartları

1% (maks. 5 000 AZN)

Rezident bankların kartları

1% (maks. 5 000 AZN)

VTB Azərbaycan bankomatlarında şəxsi vəsaitlərdən
nağdlaşdırılma rüsumu
VTB Azərbaycan bankomatlarında kredit xətti üzrə
vəsaitlərdən nağdlaşdırılma rüsumu

0%
1% (min. 2 AZN)

Digər komissiyalar
"Unique" kateqoriyalı əməliyyatlar (qumar
oyunları, kazino, mərc oyunları üzrə bütün ödənişlər)

4% (min. 3 AZN/USD/EUR)

Məbləğin şəxsi vəsaitlərdən digər karta köçürülməsi "Card to Card" (AzəriCard daxili)

0.5% (min. 0,50 AZN)

Məbləğin şəxsi vəsaitlərdən digər karta köçürülməsi "Card to Card" (ölkədaxili, AzəriCard xarici)

1% (min. 2 AZN/USD/EUR)

Vəsaitin digər kartdan qəbulu - "Card to Card"
(Beynəlxalq və ölkədaxili köçürmələr - əmək haqqı
və grace periodlu kartlar)
Vəsaitin digər kartdan qəbulu - "Card to Card"
(Beynəlxalq və ölkədaxili köçürmələr– digər kartlar)

1.5% (min. 2 AZN/USD/EUR)

0%

Digər komissiyalar
Cash by code: Vəsaitin Yelo Bank bankomatı vasitəsilə
əldə edilməsi

1.5% (min. 2.50 AZN/ 3.50 USD/EUR)

Cash by code: Vəsaitin digər bankların bankomatı
vasitəsilə əldə edilməsi

2% (min. 2.50 AZN/ 3.50 USD/EUR)

PIN-Change

2 AZN

PIN-Reset

3 AZN

İstənilən tip konvertasiya əməliyyatı (cash / retail)

0.5%

* Mobil telefonun itirilməsi zamanı, müştəri Mobile Banking xidmətinin deaktivasiya edilməsi üçün banka və ya
Əlaqə mərkəzinə müraciət etməlidir
** Onlayn xidmətin ödənişi zamanı (Beynəlxalq əməliyyatlar), istənilən tip xidmət üçün 18 % vergi tətbiq olunur.
Bu vergi rüsumu onlayn alış, aviabilet alışı və otel xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi zamanı tətbiq edilmir.

Pul kisələri (Yandex Money, Pay Pall və s.)
1. Məbləğin pul kisələrinə köçürülməsi zamanı Unique və konvertasiya rüsumu tətbiq olunur.
2. Pul kisələrindən məbləğin nağdlaşdırılması zamanı (kartla pul kisəsi eyni valyutada olduqda): vergi 10%
2.1. Vəsaitin fərqli valyutada nağdlaşdırılması zamanı: 10% + konvertasiya.

Əməliyyat növü

Komissiya

Cari aktiv güzəşt müddətli kredit kartlarında kredit xətti üzrə
vəsaitlərdən aşağıdakı bank ödənişlərinin aparılması:
- Kredit ödənişi
- Elektron pul kisəsinə köçürmə
- Depozit artımı
- Kart və ya cari hesabın artırılması

1% (min. 1 AZN)

