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АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА  

СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ 

 

КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБҲО 

№ Номгӯи хизматрасонӣ Ҳаққи хизматрасонӣ 

1. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ 

1.1 Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ташкилотҳои 

хайриявӣ 

Бе ҳаққи хизмат 

1.2 Ба дигар шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ 

Тибқи шартнома 

1.3 Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб (бо 

дархости муштарӣ) 

Бе ҳаққи 

хизматрасонӣ 

1.4 Нусхаи иқтибос аз суратҳисоб дар давраи 

муайян то 5 варақ бемузд ва аз он зиёд  

барои 1 варақ 0.50 

сомонӣ 

1.5 Нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ   Бе музд 

1.6 Тасдиқи намудани имзоҳо ва нақши 

мӯҳрҳо 

аз 40 сомонӣ 

АМОНАТҲО 

Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

2. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ 

2.1 Гузоштани маблағ ба пасандози 

муҳлатнок 

Бе ҳаққи хизмат 

2.2 Пасандози суғуртавӣ Бе ҳаққи хизмат 

ҚАРЗДИҲӢ 

Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

3. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ 

3.1 Додани қарзҳо  Мувофиқи 

шартномаи қарзӣ 

3.2 Пардохти қарз пеш аз мӯҳлат:  

 
- бо асъори миллӣ 

бе ҳаққи хизмат ва ё 

ҷарима 

 
- бо асъори хориҷа 

мувофиқи 

шартномаи қарзӣ 

3.3. 

Иваз намудан  ва ё қисман озод намудани 

гарав 

 

0,5%      аз маблағи 

бақияи қарз (меъёри  

минималӣ 10 

сомонӣ ва 
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максималӣ  100 

сомонӣ) 

3.4. Пешниҳод намудани иқтибос аз 

суратҳисобҳои қарзӣ дар варақаи расмии 

Ташкилот (барои ҳар 1 қарз) 

 

10 сомонӣ  

 

КАФОЛАТҲО 

Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

4. Кафолати бонкӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

фаъолияти иқтисодии муштарӣ истифода бурда мешавад 

4.1 Маслиҳати пешакӣ Бе ҳаққи хизмат   

4.2 Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз 

намуди кафолати бонкӣ) бо 100% 

таъминоти пулӣ   

0,5% аз маблағи 

кафолат 

4.3 Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз 

намуди кафолати бонкӣ)   

аз 5% то 10% солона, 

на кам аз 120 сомонӣ  

4.4 Кушодани кафолати бонкӣ барои 

иштирок дар тендер  

0,5% на камтар аз  

150 сомонӣ 

4.5 Тағйир додани шартҳои кафолат (барои 

ҳар як тағйирот) 

75 сомонӣ 

4.6 Бекоркунии кафолат то ба охир расидани 

муҳлати эътибори он 

Бе ҳаққи хизмат   

4.7 Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо   Мувофиқи шартҳои 

шартнома* 
*дар ҳолати аз тарафи муштарӣ иҷро накардани ӯҳдадориҳо ва аз тарафи Ташкилот 

пардохт намудани ин ӯҳдадориҳо, мувофиқи қарори Кумитаи қарзӣ аз рӯзи пардохт ба 

андозаи 30% солона фоиз ҳисоб карда мешавад.  

 АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД  

Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

5. Амалиётҳо бо пули миллӣ  

5.1 Қабули пули нақд ба суратҳисоб Бе ҳаққи хизмат 

5.2 Қабули пули нақд ва пардохти 

ҳамонрӯзаи он ба воситаи сураҳисоби 

муросилотӣ (бенақд) зиёда аз 100 000 

сомонӣ 

 

Бе ҳаққи хизмат 

5.3 Пардохти пули нақд аз суратҳисобҳои 

муштарӣ 

тибқи шартнома ва 

на зиёда аз 1,5% аз 

маблағ 

5.4 Зудпардохти пули нақд аз суратҳисоби тибқи шартнома ва 
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муштарӣ дар рӯзи воридшавӣ на зиёда аз 1,5% аз 

маблағи 

гирифташаванда   

6. Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ 

6.1 Қабули пули нақд ба суратҳисоб Бе ҳаққи хизмат 

6.2 Пардохти пули нақд аз суратҳисобҳои 

муштарӣ бо асъори хориҷӣ* 

То 1,5% аз маблағ 

6.3 Мубодилаи пулҳои нақд бо асъори  

хориҷӣ 

Мувофиқи 

фармоиш 

6.4 Тафтиши ҳаққонияти асъор (варақ ба 

варақ) 

0,1% ва на камтар аз 

10 сомонӣ 

6.5 Ивази пулҳои корношоями хориҷӣ 

(рубли русӣ, доллари ИМА, евро)  пулҳои 

коршоям 

то 20% аз ҳаҷми 

маблағ ва ҳолати 

корношямӣ 
*Агар маблағ ба таври нақдӣ ворид шуда бошад, ҳаққи хизмат ситонида намешавад.  

АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР 

7. Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

 7.1 Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ мувофиқи фармоиш 

7.2 Табдили як намуди асъори хориҷӣ ба 

дигар намуди асъори хориҷӣ 

мувофиқи фармоиш 

АМАЛИЁТҲОИ ИНТИҚОЛӢ 

Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

8. Амалиётҳо бо пули миллӣ   

8.1. Воридшаванда (Ба ҳисобгирӣ)   Бе ҳаққи хизмат 

8.2 Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):    

8.3 Ба воситаи низоми пардохтҳои 

электронии БМТ:     

 

 - аз соати 8:00  то 12:00 2,8 сомонӣ 

 - аз соати 13:00  то 16:00   3,5 сомонӣ   

 - аз соати 16:00  то 17:00   7 сомонӣ   

 - баъд аз соати 17:00    10 сомонӣ 

8.4 Ба воситаи низоми пардохтҳои 

электронии дохилӣ 

Бе ҳаққи хизмат 

8.5 Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ 

бо талаби муштарӣ ҳангоми пешниҳод 

намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё 

тағйири супоришномаҳои пардохтии 

 

 

7 сомонӣ 
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иҷрошуда 

8.6 Барои пешниҳод намудани ахборот оиди 

гузаронидани интиқоли пулӣ  

5 сомонӣ  

 

8.7 Барои тасдиқномаи бақияи суратҳисоби 

муросилотӣ 

20 сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ 

8.8. Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)  интиқол бе 

кушодани суратҳисоб  

Бе ҳаққи хизмат  

 

8.9. Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):    

8.10. Интиқоли бонкӣ ба фоидаи муштариёни 

ҶДММ ТАҚХ «Пайванд Гуруҳ»* 

то 100 сомонӣ  

 

 Интиқоли бонкӣ ба фоидаи муштариёни дигар ташкилотҳои 

қарзӣ:   

 - бо RUB то 250 сомонӣ 

 - бо USD  

 - то 50 000 доллари ИМА то 300 сомонӣ 

 - беш аз 50 000 доллари ИМА 400 сомонӣ 

 - интиқоли фаврӣ –дар давоми рӯз то 500 сомонӣ 

 бо EUR  

 - то 50 000 евро то 300 сомонӣ   

 - беш аз 50 000 евро 400 сомонӣ 

 Ҳаққи хизмат барои бо дархости 

муштарӣ гузаронидани таҳқиқ оиди 

гузаштани маблағи пардохт ба 

суратҳисоби бенефитсиар (қабулкунанда), 

ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани 

тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо**  

 

 

аз 200 то 400 сомонӣ 

8.11. Додани тасдиқномаи гузаштани интиқол 

дар шакли SWIFT  

20 сомонӣ  

 
*  Дар ин ҳолат муштарӣ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол 

намояд;  

**  Бе назардошти ҳаққи хизмати дигар бонкҳои муросил.  

ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИҲО  

9. Номгӯи хизматрасонии бонкӣ 

9.1 Додани маълумот бо дархости муштарӣ 10 сомонӣ 

9.2 Додани варақаҳои расмӣ аз рӯи арзиш 

9.3 Додани дафтарчаи чекҳои пулӣ - 50 

варақа 

25 сомонӣ  
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9.4 Додани маълумотнома бо дархости 

муштарӣ аз бойгонӣ 

20 сомонӣ 

9.5 Пешниҳод намудани маълумот дар бораи 

таърихи қарзӣ 

Бе ҳаққи хизмат 

9.6 Нусхабардории ҳуҷҷатҳои муштарӣ 1 сомонӣ 

9.7 Нигоҳдории арзишҳо мувофиқи 

созишнома (на кам 

аз 250 сомонӣ)     

9.8. Пардохти ҳаққи хизматрасонӣ ба 

агентҳои низомҳои пардохтҳои фаврӣ 

мувофиқи 

созишнома 

 


