“Miles&Smiles” ko-brend kart şərtləri
Kartın valyutası

AZN

Kartın etibarlılıq müddəti

il

Kartın adı
Kartın növü

Black

Elite

MasterCard Black Edition

MasterCard World Elite

Kartın istifadəyə verilməsinə görə xidmət haqqı

Birdəfəlik

Əlavə kart

AZN

verilmir

Kartın itirilməsi və ya zədələnməsinə görə cərimə

AZN

Kartın təcili verilməsi
ATM və POS terminal vasitəsilə nağdlaşdırma

Birdəfəlik

AZN

verilmir
AZN

AZN

AZN

Pulsuz¹

Pulsuz¹

Qeyd¹: Black kartı ilə ay ərzində maksimum
AZN ekvivalentində, Elite kartı ilə ay ərzində
AZN ekvivalentində komissiyasız
nağdlaşdırma imkanı təqdim edilir. Komissiya əməliyyat zamanı tutulur və təqvim ayı bitdikdə qaytarılır
yalnız ilk istifadə olunan əməliyyatlar üzrə .
ATM və POS terminal
vasitəsilə nağdlaşdırma
üzrə pulsuz limiti keçdikdə

Card-to-Card ATM

PAŞA Bank, Kapital Bank

%

MilliKart və BKM
ATM-lərində

% min AZN

AzeriCard ATM-lərində

. % min

AZN

Ölkəxarici banklarına
ATM-lərində

. % min

AZN

Öz PAŞA Bank kartlarına

%

Digər Miles&Smiles
kartlarına

%

Digər PAŞA Bank kartlarına

. %

Ölkədaxili digər
Ölkəxarici
Card-to-Card Mobil əlavə

%
Şamil edilmir

Mobil nömrə vasitəsi ilə

. %

PAŞA Bank kartları arasında

. %

Ölkədaxili digər
Ölkəxarici

% min ş.v.
Şamil edilmir

PIN Change və D Secure

Pulsuz

SMS Məlumatlandırma avtomatik qoşulur

Pulsuz

Nağd pulun mədaxili

Pulsuz

Köçürmə və “Card to card” vasitəsi ilə pulun mədaxili

Pulsuz

Fərqli valyutada mədaxil
üzrə komissiya2

AZN kartına xarici valyuta
ilə mədaxil

%

Vergi və gömrük ödənişləri
(HÖP ödənişi istisna)

PAŞA Bank POS-larından

. % min . ş.v.

Digər POS-lardan

. % min . ş.v.

İnzibati cərimə, dövlət rüsumu və dövlət büdcəsinə digər
ödənişlər, büdcə təşkilatlarının xidmətləri üzrə ödənişlər
(HÖP ödənişləri istisna olmaqla)

. % min . ş.v.

"Uniquе" tipli (mərc оyunları) əməliyyatlar üzrə

% min .

"Chargeback" (etiraz)
əməliyyatları üzrə araşdırma

Yerli
Beynəlxalq

ş.v.

Pulsuz
AZN

Nağd mübadilə əməliyyatları2

%

Nağdsız mübadilə əməliyyatları2

%

Qeyd : AZN kartından xarici valyutaya və xarici valyuta kartından AZN ə konvertasiya əməliyyatı kart hesabından silinmə günü üçün
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnəsinə əsasən həyata keçirilir.

Konsyerj xidməti
"Lounge Key"

Chat bot

pulsuz

Hər giriş üçün

ABŞ

Chat bot və ya zəng
vasitəsi ilə pulsuz
Hər giriş üçün
ABŞ
ədəd pulsuz giriş imkanı

«MasterCard Business Lounge» zallarına giriş

Ətraflı məlumat www.miles.pashabank.az

Əlavə imtiyazlar

Ödəniş sistemi tərəfindən əlavə imtiyazlar təqdim olunur.
Ətraflı məlumat www.miles.pashabank.az

Millərin hesablama qaydası

“Miles&Smiles” kart sahibləri üçün mil hesablama
təlimatına əsasən

Əlavə şərtlər

“Miles&Smiles” loyallıq kart sahibləri üçün mil hesablama
təlimatı və Ümumi Şərtlər toplusuna əsasən

