ХИЗМАТРАСОНИҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ
1. АМОНАТҲО
№
Номгӯи хизматрасонӣ
Ҳаққи хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ
№
Номгӯи хизматрасонӣ

Мувофиқи шартнома

1.1.

Гузоштани маблағ ба амонатҳои муҳлатнок

Мувофиқи шартнома

1.2.

Пасандози суғуртавӣ

Бе ҳаққи хизмат

1.3

Додани тасдиқнома оиди бақияи суратҳисоби 0,05%
аз
маблағи
пасандозӣ дар варақаи расмии Ташкилот
тасдиқнома, на камтар аз
20,0 сомонӣ
Нусхаи иқтибос аз ҳисоб дар давраи муайян
5,0 сомонӣ

1.4.

*барои тасдиқи бақияи ҳисоби амонатии муҳлатнок ҳаққи хизмат ситонида
намешавад.
2. ҚАРЗДИҲӢ
№
Номгӯи хизматрасонӣ
Ҳаққи хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ
2.1.
Додани қарзҳо

мувофиқи
қарзӣ

шартномаи

2.2.

Пардохти қарз пеш аз мӯҳлат:

2.2.1

- бо асъори миллӣ

2.2.2

- бо асъори хориҷӣ

2.3.

Иваз намудан ва ё қисман озод намудани гарав

2.4.

Пешниҳод намудани иқтибос аз ҳисобҳои
қарзӣ дар варақаи расмии Ташкилот (барои Бе ҳаққи хизматрасонӣ
ҳар 1 қарз)
Барои тасдиқномаи бақияи суратҳисоби қарзӣ Бе ҳаққи хизматрасонӣ

2.5.

бе ҳаққи хизмат ва ё
ҷарима
мувофиқи
шартномаи
қарзӣ
0,5%
аз маблағи бақияи
қарз (меъёри минималӣ
10 сомонӣ ва максималӣ
50 сомонӣ)

3.АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД
№
Номгӯи хизматрасонӣ

Ҳаққи хизматрасонӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ
№
Номгӯи хизматрасонӣ

Мувофиқи шартнома

3.1.

Қабули пули нақд ба суратҳисоб

бе ҳаққи хизмат

3.2.

Пардохти
пули
нақд
аз
суратҳисоби Мувофиқи шартнома ва
муштариён,
ки
таваcсути
суратҳисобҳои на зиёда аз 1% аз маблағ
муросилотӣ ворид шудаанд.
Зудпардохти пули нақд аз суратҳисоби Мувофиқи шартнома ва

3.3

1

муштарӣ дар рӯзи воридшавӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
3.4. Қабули пули нақд ба суратҳисоб
3.5.

на зиёда аз 1% аз маблағ
бе ҳаққи хизмат

3.7.

Пардохти
пули
нақд
аз
суратҳисоби
муштариён,
ки
таваcсути
суратҳисобҳои 1%(як) аз маблағ
муросилотӣ ворид шудаанд
Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки бе ҳаққи хизмат
тариқи системаҳои интиқолӣ ворид шудаанд
Мубодилаи пулҳои нақд бо асъори хориҷӣ
мувофиқи фармоиш

3.8.

Тафтиши ҳаққонияти асъор (варақ ба варақ)

3.9.

Ивази пулҳои корношоями хориҷӣ

3.6.

0,1% ва на камтар аз 10
сомонӣ
20%
аз
маблағи
ивазшаванда ва ҳолати
корношоямӣ

4.АМАЛИЁТИ МУБОДИЛАИ АСЪОР
№
Номгӯи хизматрасонӣ

Ҳаққи хизматрасонӣ

4.1.

мувофиқи фармоиш

Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ

4.2.

Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба дигар мувофиқи фармоиш
намуди асъори хориҷӣ
5.ИНТИҚОЛҲО
№
Номгӯи хизматрасонӣ
Ҳаққи хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ
№
Номгӯи хизматрасонӣ

Мувофиқи шартнома

5.1.

бе ҳаққи хизмат

Воридшаванда

5.1.1

Интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб 0,2% аз маблағ на кам аз 3
дар дохили Ташкилот
сомонӣ
5.2.1 Қабули маблағҳои нақд ва интиқоли онҳо ба 5,0 сомонӣ
фоидаи муштариёни дигар ташкилотҳои қарзӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
5.2.
Воридшаванда
5.2.1

Интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб

5.3

Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ)

5.3.1

Интиқоли
маблағҳо
тариқи
низомҳои мутобиқи
интиқоли маблағҳо
СБИМ*
Интиқоли маблағҳо ба фоидаи муштариёни
дигар бонкҳо:
- бо RUB
то 75 сомонӣ

5.3.2

- бо USD

бе ҳаққи хизмат

тарофаи

то 150 сомонӣ
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- бо USD ( интиқоли фаврӣ –дар давоми рӯз)

то 300 сомонӣ

- бо EUR

то 250 сомонӣ

5.4.

Ҳаққи хизмат барои бо дархости муштарӣ
гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи
пардохт
ба
суратҳисоби
бенефитсиар аз 200 то 400 сомонӣ
(қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ,
даровардани
тағйирот
ва
иловаҳо
ба
пардохтҳо**
5.5.
Барои пешниҳод намудани ахборот оиди 10,0 сомонӣ
гузаронидани интиқоли пулӣ
* СБИМ -системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо;
** Бе назардошти ҳаққи хизмати дигар бонкҳои муросил.
6.АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ
№
Номгӯи хизматрасонӣ
Ҳаққи хизматрасонӣ
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

Барои шахсони воқеӣ - Корти низоми пардохтии миллии «Корти миллӣ»
бо сомонӣ
Кушодани суратҳисоби махсуси кортӣ
бе ҳаққи хизмат
Тайёр намудани корти пардохтии бонкӣ ва 25,0 сомонӣ
лифофа бо рамзи махфӣ ба мӯҳлати 3 (се) сол
Тайёр намудани корти пардохтии бонкӣ дар 10,0 сомонӣ
ҳолати гум шудан, дуздида шудан, шикастани
корт ва ё гум шудани рамзи махфӣ
Амалиёт бо пули нақд:
Гирифтани
пули
нақд
аз
шабакаҳои
эквайрингии Ташкилот (нуқтаҳои пардохти
нақдина, АТМ, хазина)
Гирифтани
пули
нақд
аз
шабакаҳои
эквайрингии дигар ташкилотҳои қарзии
молиявӣ
Гирифтани пули нақд аз ҳисоби фаъоли кортӣ
бо ордери хароҷотии хазинавӣ (бе дархости
корти нав)
Гирифтани пули нақд аз ҳисоби корти дигар
ташкилотҳои қарзии молиявӣ тавассути
нуқтаҳои пардохти нақдина (хазинаҳои
сохторҳои Ташкилот)
Пуррагардонии ҳисоби корти Ташкилот
тавассути
нуқтаҳои
пардохти
нақдина
(хазинаҳо) филиалҳо ва воҳидҳои сохториии
Ташкилот
Пурр намудани суратҳисоби корти дигар

0,3% аз маблағ

1,0% аз маблағ

10,0 сомонӣ

1,0% аз маблағ

бе ҳаққи хизмат
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6.3.1.

ташкилоти
қарзии
молиявӣ
тавассути
нуқтаҳои қабули пули нақд ва терминалҳои
пардохтии Ташкилот
Пардохти мол (харид) дар муассисаҳои савдо
ва хизматрасонӣ бо воситаи терминалҳои
пардохтии Ташкилот
Пардохти мол (харид) дар муассисаҳои савдо
ва хизматрасонӣ бо воситаи терминалҳои
пардохтии
дигар
ташкилотҳои
қарзии
молиявӣ
Бозгардонидани харид

6.4.

Амалиётҳои ғайринақдӣ

6.4.1.

Пурра намудани ҳисоби кортӣ тавасути
суратҳисоби муросилотӣ
Гузаронидани маблағ аз корти Ташкилот ба
корти дигари Такшилот тавассути ҳамёни
мобилӣ (P2P Debit, P2P Credit) дар дохили
шабака
Гузаронидани маблағ аз корти Ташкилот ба
корти дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ
тавассути ҳамёни мобилӣ, нуқтаҳои пардохти
нақдина ва терминалҳои пардохтӣ (P2P Debit)
Пурра намудани ҳисоби корти Ташкилот аз
корти дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ
(P2P Credit)
Тасдиқ намудани бақияи ҳисоби кортӣ

бе ҳаққи хизмат

0,20 сомонӣ

6.6.

Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳисоби
корти Ташкилот тавассути нуқтаҳои пардохти
нақдина дар дохили шабака
Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳисоби
корти Ташкилот тавассути нуқтаҳои пардохти
нақдина ва АТМ дигар ташкилотҳои қарзии
молиявӣ
Гирифтани беруннавис оид ба амалиётҳои
гузаронидашуда аз рӯи ҳисоби корти
Ташкилот дар варақаи расмӣ.
Хизматрасонии СМС хабар дар 12 моҳ

6.7.

Ҷустуҷӯи амалиётҳои баҳсӣ

30,0 сомонӣ

6.2.7.

6.3.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.АМАЛИЁТҲО БО ҲАМЁНИ ЭЛЕКТРОНӢ
№
Номгӯи хизматрасонӣ
7.1.

0,4% аз маблағ

бе ҳаққи хизмат

бе ҳаққи хизмат

0,2% аз маблағ

бе ҳаққи хизмат

1% аз маблағ

0,5% аз маблағ

0,20 сомонӣ

10,0 сомонӣ
20,0 сомонӣ

Ҳаққи хизматрасонӣ

Пайвасткунӣ ба ҳамёни электронии «Пайванд бе ҳаққи хизмат
Гуруҳ»
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7.1.1

Пайвасткунии такрорӣ дар ҳолати гум шудан, бе ҳаққи хизмат
дуздида шудан, шикастани телефони мобилӣ
ва ё гум шудани рамзи махфӣ
Амалиётҳои ғайринақдӣ
7.2.
Воридкунии маблағҳои ғайринақдӣ
бе ҳаққи хизмат
7.2.1.

Гузаронидани маблағ аз як ҳамёни электронӣ
ба ҳамёни электронии дигар дар дохили
шабакаи Ташкилот
7.2.2
Гузаронидани маблағ аз як ҳамёни электронӣ
ба ҳамёни электронии дигар ташкилотҳои
қарзии молиявӣ
7.2.3. Гузаронидани маблағ барои пардохти мол ё
хизматрасонӣ
Амалиётҳои интиқолӣ
7.3.
Воридоти интиқоли маблағҳо
7.3.1.

Содироти интиқоли маблағҳо

бе ҳаққи хизмат

0,7% аз маблағ

Бе ҳаққи хизмат

бе ҳаққи хизмат
1%
аз
маблағи
содиршаванда на кам аз
4,0 сомонӣ

Амалиёт бо пули нақд
7.4.
Гирифтани пули нақд тариқи ғайринақдӣ
воридгардида,
аз
воҳидҳои
сохтории бе ҳаққи хизмат
Ташкилот бо ордери хароҷотии хазинавӣ
(хазина)
7.4.1. Пуррагардонии ҳамёни электронӣ тавассути
воҳидҳои сохтории Ташкилот бо ордери бе ҳаққи хизмат
воридотии хазинавӣ
7.4.2
Бозгардонии тариқи нақдӣ воридгардида
бе ҳаққи хизмат
Тасдиқ намудани бақия
7.5.
Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳамёни
электронӣ
7.5.1
Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳамёни
электронӣ дар варақаи расмӣ.
7.5.2
Гирифтани беруннавис оид ба амалиётҳои
гузаронидашуда аз рӯи ҳамёни электронӣ дар
варақ
7.5.3
Муваққатан бастан ва пайвасткунии ҳамёни
электронӣ
7.5.4
Ҷустуҷӯи амалиётҳои баҳсӣ
8.ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИҲО
№
Номгӯи хизматрасонӣ
8.1.

бе ҳаққи хизмат
5,0 сомонӣ
5,0 сомонӣ

2,0 сомонӣ
бе ҳаққи хизмат
Ҳаққи хизматрасонӣ

Додани маълумотнома дар 1 варақ бо дархости 10,0 сомонӣ
муштарӣ
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8.2.

Додани варақаҳои расмӣ

аз рӯи арзиш

8.3.

Додани маълумот бо дархости муштарӣ аз
бойгонӣ
Пешниҳод намудани маълумот дар бораи
таърихи қарзӣ
Нигоҳдории арзишҳо

20,0 сомонӣ

8.4.
8.5.

Мувофиқи
нархномаи
бюрои қарзӣ
Мувофиқи шартнома (на
кам аз 250 сомонӣ
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