KURUMSAL MÜŞTERİ YURTDIŞI ÖDEMELERİ
Tarife
1

2

Tarife oranı

Hizmet türü
Döviz hesaplarının açılması, tutulması ve kapatılması (sadece
bankanın şube/alt şubelerinde)
Döviz hesabı açma
Döviz hesabı yürütme
Döviz hesabı kapatma
Yabancı para hesap özeti hazırlama ücreti

Ücretsiz
100 denar
500 denar
gişe
E mail

3

Döviz hesap hareketi için kart yapma ücreti

4

Ek yazdırma veya belge düzenleme maliyetleri

5

- form dökümleri 743,746,1450
- SWİFT-MT103 dökümleri
- müşteri dosya belgesi
- diğer belgeler
Havaleler
Yurtdışı havaleleri

60 denar
Ücretsiz
Ücretsiz

Sayfa başı 350
denar

Döviz pazarında satın alınan dövizler
Kendi döviz girdisinden
tahsilat ödemesi / nostro çekleri için

Tutarın 0,25%
min. 600 denar
Tutarın 0,15%,
min. 600 denar
Tutarın 0,25%,
min. 600 denar

Ülkede yerleşik olmayanlara döviz cinsinden yapılan havaleler
Bankada
Diğer yerel bankalarda
Ülkede yerleşik olmayanlara yapılan havaleler MKD
Bankada
Diğer yerel bankalarda
Kendi fonlarının başka bir yerel bankaya transferi
Bankalar ve Finansal Kurumlar çalışanlarından Halkbank Türkiye ve
Halkbank Sırbistan müşterilerine gönderilen havaleler
SWİFT giderleri
Doğrudan muhabir bankaya gönderilen havale ücreti MT103 (MT202cov
ile)

250 denar
600 denar
Tutarın 0,1%,
min. 600 denar
Tutarın 0,05%,
min. 100 denar
350 denar
400 denar
800 denar + reel
masraflar

Talimatları değişimi / havaleleri iptali
6

Tutarın 0,1%,
min. 600 denar
Tutarın 0,2%,
min. 800 denar

Girişler
Tutarın 0,09%,
min. 500 denar

Yurtdışından girişler
Ülkede yerleşik olmayanlara döviz cinsinden yapılan havaleler
Bankada

7

Diğer yerli bankalarda
Halkbank Türkiye ve Halkbank Sırbistan müşterilerinden girişler
Başka bir yerli bankadan giriş (kendi dövizinin transferi)
MKD olarak yerleşik olmayanlardan yapılan girişler (dahili ödemeler veya
diğer yerel bankalardan)
Tüzel kişilere nakit ödeme

Tutarın 0,07%,
min. 500 denar
Tutarın 0,09%,
min. 1.100 denar
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
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yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak tüzel kişilere nakit ödeme,
yerleşik olmayanlara ödeme ve daha önce bir yerleşikten çekilmiş
fonların iadesi

Tutarın 0,1%,
min. 500 denar
Tutarın 0,7%,
min. 500 denar
Ücretsiz

yabancı bankalardan nakit ödemeler
yerli bankalardan nakit ödeme
8

Tutarın 0,4%,
min. 500 denar

Yetkili döviz bürosu tarafından ödemeler
Nakit ödeme

Tutarın 0,5%,
min. 800 denar
Tutarın 0,2%,
min. 800 denar
Tutarın 0,7%,
min. 500 denar

yurtdışı iş gezisi ve işletme masrafları için nakit ödeme
yetkili döviz bürolarına nakit döviz ödenmesi
yerel bir banka hesabından nakit ödeme

YERLEŞİK OLMAYAN KURUMSAL MÜŞTERİLERİN YURTDIŞINDA YAPTIKLARI ÖDEMELER
Tarife
NO.
1

Tarife oranı

Hizmet türü
Döviz hesaplarının açılması, tutulması ve kapatılması (sadece
bankanın şube/alt şubelerinde) ve yerleşik olmayan tüzel kişilerin
yurtdışında yapacakları ödemelerle ilgili diğer işlemler
Yerleşik olmayan bir müşterinin kimlik belgelerinin analizi (hesabın açılıp
açılmayacağına bakılmaksızın)

25 EUR

Döviz hesabı açma

Ücretsiz
Ücretsiz

2

Hesapta ay içinde hareket olup olmadığına bakılmaksızın (hesap başına
aylık bazda) döviz hesabı yürütme
Yerleşik olmayan bir tüzel kişiliğin bloke hesabının aktivasyonu
Döviz hesabı kapatma
Yabancı para hesap özeti hazırlama ücreti

3

SWIFT ile gönderilen MT940 döviz ekstresi oluşturma

4

Ek yazdırma veya belge düzenleme maliyetleri:

5

- Döviz ekstre dökümü
- Form no. 743,746,1450 dökümleri
- SWİFT-MT103 dökümleri
- Müşteri dosya belgesi
- Diğer belgeler
Havaleler
Yurtdışı havaleleri

10 EUR
20 EUR
Ücretsiz
Ekstre başına 3,5
EUR

Sayfa başına 6
EUR

Döviz piyasasından satın alınan dövizle
kendi döviz girdisinden

%0,25%, min. 10
EUR
%0,15, min. 10
EUR

Ülkede yerleşik olanlara döviz cinsinden yapılan havaleler
Bankada
Diğer yerli bankalarda

% 0,1 , min 10 EUR
%0,2 , min. 13 EUR

Bankada

Yurt içinde gişeler
üzerinden kurumsal
gayrinakdi ödeme
işlemlerine ilişkin
tarifeye göre

Ülkede yerleşik olanlara yapılan havaleler MKD

Diğer yerli bankalarda
Yerleşik olmayan döviz hesapları arasında transfer
Bankada

0,1%, мин 5 ЕУР
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Diğer yerli bankalarda

%0,2 , min. 13 EUR

Bankada

Yurt içinde gişeler
üzerinden kurumsal
gayrinakdi ödeme
işlemlerine ilişkin
tarifeye göre
% 0,1 , min 10 EUR

Yerleşik olmayan MKD hesapları arasında transfer

Diğer yerli bankalarda
Öz varlıklarının diğer yerli bankaya transferi
Halkbank Türkiye ve Halkbank Sırbistan müşterilerine gönderilen
havaleler
Swift masrafları
Doğrudan muhabir bankaya gönderilen MT103 havale ücreti (MT202cov
ile)
Girişler
Yurtdışından girişler
Yabancı para cinsinden ülkede yerleşik olanlardan gelen girişler
Diğer yerli bankalarda
Halkbank Türkiye ve Halkbank Sırbistan müşterilerinden gelen girişler

8

6,5 ЕУР

%0,09, min. 8 EUR
Bankada

7

6 ЕУР

13 EUR + gerçek
maliyetler

Talimatların değiştirilmesi/havalelerin iptal edilmesi
6

0,05%, мин. 2 ЕУР

Başka bir yerli bankadan giriş (döviz özvarlıklarının transferi)
MKD'de yerleşik olmayanlardan gelen girişler (dahili ödemeler veya diğer
yerel bankalardan)
Nakit ödemeler
Yerleşik olmayan tüzel kişiler tarafından yabancı para cinsinden nakit
ödemeler
Yerleşik olmayan tüzel kişilerden MKD nakit ödemeleri
Yerleşik olmayanların yabancı para hesabından cari döviz kuruna göre
MKD’nın dönüştürülmesi
Nakit girişler
yerleşik olmayan tüzel kişiler tarafından yabancı para cinsinden nakit
girişler

%0,07, min. 8 EUR
%0,09 , min. 18
EUR
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz

% 0,5 , min 10 EUR
% 0,2 , min 10 EUR
Ücretsiz
Tutarın %0,4’ü,
min. 10 EUR
-saat 13:00’ kadar:
ücretsiz

Yerleşik olmayan tüzel kişilerden MKD nakit girişleri

-saat 13:00’den
sonra: tutarın
%0,06’ı, min. 20
denar
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