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Тасдиқ менамоям: 

Раиси Раёсат 

Раҷабов И.Ҳ. 

 

_______________________ 

“____”__________2016 с. 

Тарофаҳои  

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои хизматрасонии 

корти пардохтии Низоми пардохти миллии “Корти Миллӣ” 

 

1. Барои шахсони воқеӣ 

 

Кушодани ҳисоби кортӣ Ройгон 

Барориш ва азнавбарории корти 

бонкӣ 
10,00 сомонӣ 

Омода намудани ПИН-лифофа ва 

рамз ба он 
Ройгон 

Манъи муваққатии амали корт  Ройгон 

Кушодани амали корт Ройгон 

Хизматрасонии солонаи корт  12,00 сомонӣ 

Пардохти аввалия ба ҳисоб 20 в.ш. тибқи асъори ҳисоби кортӣ 

Бақияи пастнашаванда 0,00 

Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт 0.5% аз маблағи зиёдшуда 

Расонидани корт ба суроғаи муштари 

дар ҳудуди шаҳри Душанбе 
10,00 сомонӣ 

Хизматрасонии моҳонаи паёмак (смс) 3,00 сомонӣ 

Ворид намудани маблағ ба ҳисоби 

кортӣ тариқи ордери воридоти 

хазинавӣ 

Ройгон 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 

 Асъори ҳисоб 

сомонӣ 

Асъори ҳисоб  

доллари ИМА 

Гирифтани пули нақди сомонӣ тариқи 

банкомат 

0,5 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

1,00% на камтар 

аз 0,10 доллари ИМА 

Гирифтани пули нақд бо доллари 

ИМА тариқи банкомат 

1,00 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,5 % на камтар 

аз 0,10 доллари ИМА 

Гирифтани пули нақд бо сомони 

тариқи НПН 

0,6 % на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

1,00% на камтар 

аз 0,10 доллари ИМА 
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Гирифтани пули нақд бо доллари 

ИМА тариқи НПН 

1,00 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,6 % на камтар  

аз 0,10 доллари ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ  
Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 
0,2 сомонӣ  0,05 доллари ИМА 

Дархост намудани бақия тариқи POS-

терминал 
0,3 сомонӣ  0,06 доллари ИМА 

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

банкомат   

2,00 сомонӣ  0,5 доллари ИМА 

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

POS-терминал 

2,5 сомонӣ  0,6 доллари ИМА 

Дархост намудани руихати амалиётҳо 

(10 амалиёти охир)  
0,4 сомонӣ  0,10 доллари ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи банкомат аз равонкунанда 

0,2 % на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,2 % на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи POS-терминал аз равонкунанда 

0,3 % на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,3 % на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат 

0,25 %  на амтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,25 % на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути POS-

терминал 

0,30%  на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,30% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА  

Ворид намудани пули нақд тавассути 

Банкомат ва POS-терминал 

0,15% на камтар  

аз 0,10 сомонӣ  

0,15% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Баргардонидани харид 0,15%  на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,15% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА  

 

Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them) 

 

Гирифтани пули нақд тариқи 

банкомат 
0,8 % на камтар аз 0,4 сом 

Гирифтани пули нақд тариқи НПН 0,8 %  на камтар аз 0,4 сом 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ  
Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 
0,4 сомонӣ 

Дархост намудани бақия тариқи POS-

терминал 
0,4 сомонӣ 

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

банкомат ва POS-терминал  

2 сом 
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Дархост намудани руихати амалиётҳо 

(10 амалиёти охир) 
0,4 сомонӣ 

Баргардонидани маблағ 0,15 % на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи банкомат аз равонкунанда 
0,4 % на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи POS-терминал аз равонкунанда 
0,4 % на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат ва 

POS-терминал 

Ройгон 

Ворид намудани пули нақд тавассути 

Банкомат ва POS-терминал 
0,3 % на камтар аз 0,4 сомонӣ 

 

 

Ҳудудҳо 

Асъори муайянсозии ҳудуд сомонӣ. Номгуи профил SOMONI STANDART. 

Умумӣ 

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти миллӣ дар як руз 20 000 8000 8000 4000 40 40 40 20 

          

          

On-bank амалиётҳо  

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти миллӣ дар як руз 10 000 4000 4000 2000 20 20 20 10 

          

          

Амалиётҳо дар шабакаи берунӣ 

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти миллӣ дар як руз 10 000 4000 4000 2000 20 20 20 10 
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2. Тибқи лоиҳаи музди маош  

 

Кушодани ҳисоби кортӣ Ройгон 

Барориш Тибқи шартҳои шартномаи  

лоиҳаи музди маош 

Азнавбарории ғайринавбатии корт 10,00 сомонӣ  

Омода намудани ПИН-лифофа ва 

рамз ба он 
Ройгон 

Манъи муваққатии амали корт  Ройгон 

Кушодани амали корт Ройгон 

Хизматрасонии солонаи корт  Ройгон 

Пардохти аввалия ба ҳисоб 0,00 

Бақияи пастнашаванда 0,00 

Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт 0.5% аз маблағи зиёдшуда 

Расонидани корт ба суроғаи муштарӣ 

дар ҳудуди шаҳри Душанбе 
10,00 сомонӣ 

Хизматрасонии моҳонаи паёмак (смс) 3,00 сомонӣ 

Ворид намудани маблағ ба ҳисоби 

кортӣ тариқи ордери воридоти 

хазинавӣ 

Ройгон 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 

 Асъори ҳисоб 

сомонӣ 

Асъори ҳисоб  

доллари ИМА 

Гирифтани пули нақд бо сомони 

тариқи банкомат 
0,0 %  

1,00% на камтар аз  

0,10 доллари ИМА  

Гирифтани пули нақд бо доллари 

ИМА тариқи банкомат 

0,5 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 
0,0 %  

Гирифтани пули нақд бо сомони 

тариқи НПН 
0,0 %  

1,00% на камтар аз  

0,10 доллари ИМА  

Гирифтани пули нақд бо доллари 

ИМА тариқи НПН 

0,6 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 
0,0 %  

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ 
Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 
0,2 сомонӣ  0,05 доллари ИМА 

Дархост намудани бақия тариқи POS-

терминал 
0,3 сомонӣ  0,06 доллари ИМА 

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

банкомат   

2,00 сомонӣ  0,5 доллари ИМА 

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 
2,5 сомонӣ  0,6 доллари ИМА 
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POS-терминал 

Дархост намудани руихати амалиётҳо 

(10 амалиёти охир) 
0,4 сомонӣ  0,10 доллари ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи банкомат аз равонкунанда 

0,2 % на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,2 % на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи POS-терминал аз равонкунанда 

0,3 % на камтар  

аз 0,10 сомонӣ 

0,3 % на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат 

0,25% на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,25 %  на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути POS-

терминал 

0,30% на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,30% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА  

Ворид намудани пули нақд тавассути 

Банкомат ва POS-терминал 

0,15% на камтар  

аз 0,10 сомонӣ  

0,15%  на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

Баргардонидани харид 0,15% на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,15% на камтар  аз 

0,10 доллари ИМА  

   

 

Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them) 

 

Гирифтани пули нақд тариқи 

банкомат 
0,80 % на камтар аз 0,4 сом  

Пардохт намудани пули нақд тариқи 

НПН 
0,80 % на камтар аз 0,4 сом  

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ  
Ройгон  

Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 
0,4 сомонӣ  

Дархост намудани бақия тариқи POS-

терминал 
0,4 сомонӣ  

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

банкомат ва POS-терминал  

2 сом  

Дархост намудани руихати амалиётҳо 

(10 охирон амалиётҳо) 
0,4 сомонӣ  

Баргардонидани маблағ 0,15% на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи банкомат аз равонкунанда 
0,4% на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи POS-терминал аз равонкунанда 
0,4% на камтар аз 0,4 сомонӣ 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат ва 

POS-терминалт 

Ройгон  

Ворид намудани пули нақд тавассути 0,3% на камтар  аз 0,4 сомонӣ  



 
 Стр. 6 

Банкомат ва POS-терминал 

 

Ҳудудҳо 

Асъори муайянсозии ҳудуд сомони 

          

Умумӣ 

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти милли дар як руз 20 000 8000 8000 4000 40 40 40 20 

          

          

On-bank амалиётҳо  

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти милли дар як руз 10 000 4000 4000 2000 20 20 20 10 

          

          

Амалиётҳо дар шабакаи берунӣ 

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy E-comm. All Cash Buy E-comm. 

    

    

        

Корти милли дар як руз 10 000 4000 4000 2000 20 20 20 10 

 

 

 

Ҳаққи ҳамаи хизматрасониҳои дигари бе истифодаи корт аз ҳисоби кортӣ  

анҷомдодашуда, тибқи тарофаҳои умумии бонк ҳисоб карда мешаванд.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Амалиётҳои эквайрингӣ байнибонкӣ (them on us) 
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Гирифтани пули нақд тариқи 

банкомат  
0,00 %  

Гирифтани пули нақд тариқи НПН  1,00 % 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ  
Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 
0,4 сомонӣ  

Дархост намудани бақия тариқи POS-

терминал 
0,4 сомонӣ  

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

банкомат   

2,00 сомонӣ  

Иваз намудани рақами 

мушаххаскунандаи шахси тавассути 

POS-терминал 

2,5 сомонӣ  

Дархост намудани руихати амалиётҳо 

(10 амалиёти охир) 
0,4 сомонӣ  

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, 

тариқи банкомат ва POS-терминал аз 

равонкунанда 

0,4%  

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат ва 

POS-терминал 

0,4%  

Ворид намудани пули нақд тавассути 

Банкомат ва POS-терминал 
0,4%  

 

 

Иҷрокунанда: 

Назаров Ф.А.  _____________________   

 

Раҷабов Р.Р.   _____________________ 


