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1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБҲО. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори миллӣ ва хориҷӣ 

1.01 Кушодани ҳисоб ба шахсони вокеӣ 0,00 

1.02 Кушодани ҳисоб ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ 

40,00 

(барои ҳар як суратҳисоб) 

1.03 Барои хољагињои дењќонї ва ташкилотњои хайрия 0,00 

1.04 Тасдиќ намудани намунаи имзоњо барои шахсони 

њукуќї: 

 

  имзои якум 10,00 

  имзои дуюм 10,00 

1.05 Бастани ҳисоб (бо дархости мизоҷ) 0,00 

1.06 Барқароркунии ҳисоб баъди басташавӣ:  

  ба шахсони воқеӣ 5,00 

  ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 20,00 

1.07 Бурдани ҳисоб 0,00 

1.08 Пешниходи иқтибос аз рӯи ҳисоб оиди ҳар амалиёти 

гузаронидашуда 0,00 

1.09  Додани нусхаи маълумотнома, тасдиќнома ва иқтибос 

аз рӯи ҳисоб бо дархости мизоҷ    

 

  барои марҳила (барои ҳар варақ) 10,00 

  барои ҳар як ордери мемориалӣ 1,00 

  маълумотнома - тасдиқнома барои ташкилотҳои 

гумрук оиди ворид шудани маблаѓњои пулии 

мизоҷ 

0,02% аз маблаѓи 

тасдиќшуда 

1.10 Додани нусхаи ҳуҷҷатҳо:  

  ҳуҷҷати пардохтӣ 5,00 

  ҳуҷҷат аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои ҳар як варақ) 5,00 

1.11 Додани маълумотнома оиди доштани ҳисоб дар ҶСП 

«Бонки байналмилалии Тоҷикистон»  10,00 

1.12 Додани тасдиқнома оиди бақияи ҳисоби депозитӣ дар 

бланкаи расмии ҶСП «Бонки байналмилалии 

Тоҷикистон» бо дархости мизоҷ  

 

50,00 
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2. АМАЛИЁТҲОИ ҲИСОББАРОБАРКУНӢ. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори миллӣ 

2.01 Воридотї (ба ҳисоб дохил кардан) 0,00 

2.02 Содиротї (аз ҳисоб баровардан) – пардохт бо низоми 

пардохтхои электронии Бонки миллии Тоҷикистон ба 

фоидаи мизоҷони бонкҳои дохили Љумҳурии 

Тоҷикистон (барои ҳар як супоришномаи пардохтӣ): 

 

  то соати 10-00 1,00 

  аз соати 10-00 то соати 15-00 3,00 

  аз соати 15-00 то 18-00 5,00 

2.03 Ҳаққи хизмат аз гузаронидани тањќиќ мувофиқи 

дархости мизоҷ ҳангоми пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо, 

бозхонд ё ивазкунии супоришномаи пардохтии 

иҷрошуда (бе назардошти ҳаққи хизмати бонки 

муросилотӣ) 50,00 

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ 

2.04 Воридотӣ (ба ҳисоб дохил кардани пули наќд ва бенаќд) 0,00 

2.05 Содиротӣ (аз ҳисоб баровардан):  

  Интиқоли маблағ ба ҳисоби мизоҷони ҶСП 

«Бонки байналмилалии Тоҷикистон»  (дар дохили 

низоми ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон») 0,00 

  Пардохтҳои бонкӣ ба ҳисоби мизоҷони бонкҳои 

дигар то соати 15-00: 

 

 а) то 10 000 доллари ИМА ва бо муодили он бо 

дигар асъори хориљї: 

 

 - бо рубли Федератсияи Русия (RUR) 100,00 

 - бо доллари ИМА (USD) 200,00 

 - бо EURO 300,00 

 б) аз 10 001 доллари ИМА зиёд ва бо муодили он 

бо дигар асъори хориҷӣ: 

 

 - бо рубли Федератсияи Русия (RUR) 200,00 

 - бо доллари ИМА (USD) 400,00 

 - бо EURO 450,00 

  Ҳамаи интиқолҳои бонкӣ ба фоидаи мизоҷони 

бонкҳои дигар ба ҳамаи намуди асъорҳои хориҷӣ фаврӣ 

баъд аз соати 15-00 800,00 
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№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

2.06 Гувоҳномаи пардохт дар шакли SWIFT 20,00 

2.07 Комиссия барои гузаронидани тафтиш оиди ворид 

кардани маблағи пардохт ба ҳисоби бенефисиар 

(гирандаи маблағ), бекор намудан, иваз ё илова  

кардани пардохтнома бо дархости мизоҷ* 120,00 

* бе инобати комиссияи бонкҳои муросилотӣ. 

3. АМАЛИЁТҲОИ ҚАРЗӢ. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори миллӣ ва хориҷӣ* 

3.01 Хизматрасониҳои иловагӣ ба қарздиҳӣ (дар ҳолати гум 

кардани мактуб оиди озод намудан аз гарав баъд аз 

махкам шудани қарз дастрас намудани нусхаҳои 

ҳуҷҷатҳои дар гарав буда дар ҷараёни қарздорӣ, 

пешниҳоди маълумотҳои иловагӣ баъд аз маҳкам 

шудани қарз) бо дархости мизоҷ 20,00 

3.02 Пеш аз муҳлат дастрас намудани қисмати гаравҳои 

гузошта шуда (бо дархости мизоҷ) Мувофиқи шартнома 

* Бонк бо  муштарӣ сиёсати фоизии худро бо назардошти муҳлат, маблағ, намуди қарз ва хавфҳои 

қарзӣ ба таври инфиродӣ муқаррар менамояд. 

4. АМАЛИЁТҲОИ ХАЗИНАВӢ. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори миллӣ 

4.01 Қабули маблағи пулии нақдӣ барои ворид кардан ба 

ҳисоб 0,00 

4.02 Додани маблағи пулии накдӣ:  

  то соати 15-00 1,00 

  аз соати 15-01 то соати 17-00 3,00 

  баъд аз соати 17-00 5,00 

4.03 Тафтиши аслияти асъор (аз рӯи варақа) Мувофиқи шартнома 
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№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

4.04 Хизматрасонии хадамоти хамлу накл (инкассатсия) Мувофиқи шартнома 

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ 

4.05 Қабули маблағи пулии нақдӣ барои ворид кардан ба 

ҳисоб 

Ҳаққи хизмат ситонида 

намешавад 

4.06 Додани маблағи пулии накдӣ бо асъори хориҷӣ:  

  то соати 15-00 1% аз маблағ 

  баъд аз соати 17-00 2% аз маблағ 

4.07 Иваз кардани пули наќд бо арзиши исмии гуногун:  

  иваз кардани нишонањои пулии арзишаш хурд 

ба калон (барои њар вараќ, ки барои мубодилаи нишони 

пули ќабул шудааст) 0,50 

  иваз кардани нишони пули калон ба майда 0,00 

4.08 Ивази пули накдии фарсудаи асъори хориҷӣ 15 % аз маблаѓи 

ивазмешуда 

4.09 Тафтиши аслияти асъор (аз рӯи варақа) Мувофиқи шартнома 

4.10 Қабули чекҳо ба инкассо Мувофиқи шартнома 

5. ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ДИГАР. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

5.01 Додани дафтарчаҳои чекии пулӣ:  

  25 вараќа 25,00 

  50 вараќа 50,00 

5.02 Нигохдории арзишҳои қимматнок, қоғазҳои 

қимматнок ва маблағҳои накдии асъорӣ 15,00 

5.03 Ҳамроҳии мизоҷ бо мақсади ҳифз ҳангоми расондани 

арзишҳои қимматнок ва маблағҳои нақдӣ Мувофиқи шартнома 

5.04 Таҳияи мактуб бо супориши мизоҷ аз тарафи 

кормандони ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» 10 сомонӣ барои хар варак 

5.05 Хизматрасонии маслиҳатдиҳӣ:  

  шифоҳӣ Бе њаќќи хизмат 

  хаттӣ Мувофиқи шартнома 
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6. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАВӢ. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

6.01 Мубодилаи асъори миллӣ ба асъори хориҷӣ (барои 

мизоҷони Бонк) 

Аз руи ќурби 

мубодилавии Бонк дар 

рӯзи ќабули аризаи мизољ 

6.02 Мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори миллӣ (барои 

мизоҷони Бонк) 

Аз руи ќурби 

мубодилавии Бонк дар 

рӯзи ќабули аризаи мизољ 

6.03 VIP-хизматрасонӣ Мувофиқи қарордод бо 

розигии тарафайн 

7. МАКТУБҲОИ КАФОЛАТӢ. 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

Амалиётҳо бо асъори миллӣ 

Кафолатномае, ки ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» бо супориши принсипал -  

Мизоҷ Бонк мекушояд: 

7.01 Ҳаққи хизмати якдафъаина барои кушодани 

кафолатнома (стандарт – 4 рӯзи корӣ):  

  то 10 000 сомонӣ 150,00 

  аз 10 001 то 50 000 сомонӣ 450,00 

  аз 50 001 то 100 000 сомонӣ 700,00 

  аз 100 001 то 200 000 сомонӣ 1350,00 

  аз 200 001 то 500 000 сомонӣ 2800,00 

 Ҳаққи хизмати якдафъаина барои кушодани 

кафолатнома (фаврӣ – дар 3 рӯзи корӣ) (Хаққи хизмат) x 2 

 Ҳаққи хизмати якдафъаина барои кушодани 

кафолатнома (фаврӣ – дар 2 рӯзи корӣ) (Хаққи хизмат) x 3 

 Ҳаққи хизмати якдафъаина барои кушодани 

кафолатнома (фаврӣ – дар 1 рӯзи корӣ, худи ҳамон рӯз) (Хаққи хизмат) x 4 

7.02 Пардохт мувофиқи кафолатнома 0,2% маблағи пардохт 

7.03 Тағйир додани шартҳои кафолатнома (барои ҳар як 

бастаи тағйиротҳо)*  

0,1% аз маблағи 

кафолатнома (min 100 

сомонӣ, maх 400 сомонӣ) 

* Ивазкунии маблағи кафолатнома ҳамчун кушодани кафолатномаи алоҳида баррасӣ карда мешавад. 
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№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

7.04 Пардохт барои ҳар як хабарномаи свифтӣ (дар доираи 

кафолатнома) 

Мутобиқи тарофаи SWIFT 

+ 40 сомонӣ 

Кафолатномаи ба фоидаи бенифитсиар – мизоҷи ҶСП «Бонки байналмилалии 

Тоҷикистон» кушодашуда: 

7.05 Хабардор намудан оиди кафолатнома 0,05% аз маблағи 

кафолатнома (min 150 

сомонӣ, maх 1500 сомонӣ) 

7.06 Хабардор намудан оиди тағйиротҳои ба шартҳои 

кафолатнома воридшуда (барои ҳар як бастаи 

тағйирот) 

0,05% аз маблағи 

кафолатнома (min 150 

сомонӣ, maх 1500 сомонӣ) 

7.07 Пардохт барои ҳар як хабарномаи свифтӣ (дар доираи 

кафолатнома) 

Мутобиқи тарофаи SWIFT 

+ 40 сомонӣ 

Кафолатномае, ки ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон»  дар асоси контр-

кафолатномаи ташкилоти қарзии дигар мекушояд: 

7.08 Барои кушодани Кафолатномаи:  

  бо маблағи пулӣ таъминшуда 0,1% аз маблағи 

кафолатнома (min 100 

сомонӣ, maх 3000 сомонӣ) 

  бе таъминоти пулӣ Мувофиқи шартнома    

(min 100 сомонӣ) 

7.09 Пардохт мувофиқи кафолатнома 0,2% маблағи пардохт 

7.10 Пардохт барои ҳар як хабарномаи свифтӣ (дар доираи 

кафолатнома) 

Мутобиқи тарофаи SWIFT 

+ 40 сомонӣ 

8. КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКИИ НП “КОРТИ МИЛЛӢ”. 

А) ХИЗМАТРАСОНИҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ 

№ Номгӯи маҳсулоти Бонк ва хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ                     

бо сомонӣ 

8.01 Кушодани ҳисоби кортӣ Ройгон 

8.02 Барориш ва азнавбарории корти бонкӣ 10,00 

8.03 Омода намудани ПИН-лифофа ва рамз ба он Ройгон 

8.04 Манъи муваққатии амали корт Ройгон 

8.05 Кушодани амали корт Ройгон 
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№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ бо сомонӣ 

8.06 Хизматрасонии солонаи корт 12,00 

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

8.08 Бақияи пастнашаванда 0,00 

8.09 Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт 0.5% аз маблағи зиёдшуда 

8.10 Расонидани корт ба суроғаи муштари дар 

ҳудуди шаҳри Душанбе 10,00 

8.11 Хизматрасонии моҳонаи паёмак (смс) 3,00 

8.12 Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ 

тариқи ордери воридоти хазинавӣ Ройгон 

 

№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 

Асъори ҳисоб 

сомонӣ 

Асъори ҳисоб 

доллари ИМА 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)* 

8.13 Гирифтани пули нақди сомонӣ тариқи 

банкомат 

0,5% на камтар аз 

0,10 сомонӣ 

1,00% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

8.14 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 

8.15 Гирифтани пули нақд бо сомонӣ тариқи 

НПН  

0,6% на камтар аз 

0,10 сомонӣ 

1,00% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

8.16 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 

8.17 Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ Ройгон 

8.18 Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 0,2 сомонӣ 0,05 доллари ИМА 

8.19 Дархост намудани бақия тариқи POS- 

терминал 0,3 сомонӣ 0,06 доллари ИМА 

8.20 Иваз намудани рақами мушаххас-

кунандаи шахси тавассути банкомат 2,00 сомонӣ 0,5 доллари ИМА 

8.21 Иваз намудани рақами мушаххас-

кунандаи шахси тавассути POS-терминал 2,5 сомонӣ 0,6 доллари ИМА 
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№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 

Асъори ҳисоб 

сомонӣ 

Асъори ҳисоб 

доллари ИМА 

8.22 Дархост намудани рӯйхати амалиётҳо (10 

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

8.23 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 

8.24 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 

8.25 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 

8.26 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 

8.27 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 

8.28 Баргардонидани харид 0,15% на камтар 

аз 0,10 сомонӣ 

0,15% на камтар аз 

0,10 доллари ИМА 

 

№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ бо сомонӣ 

Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them)* 

8.29 Гирифтани пули нақд тариқи банкомат 0,8% на камтар аз 0,4 сомонӣ 

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

8.31 Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё 

хизматрасонӣ Ройгон 

8.32 Дархост намудани бақия тавассути 

банкомат 0,4 сомонӣ 

8.33 Дархост намудани бақия тариқи POS- 

терминал 0,4 сомонӣ 

8.34 Иваз намудани рақами мушаххас-

кунандаи шахси тавассути банкомат ва 

POS-терминал 2 сомонӣ 

8.35 Дархост намудани руихати амалиётҳо (10 

амалиёти охир) 0,4 сомонӣ 

8.36 Баргардонидани маблағ 0,15% на камтар аз 0,4 сомонӣ 
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№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ бо сомонӣ 

8.37 Интиқоли маблағ аз корт ба корт, тариқи 

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

8.38 Интиқоли маблағ аз корт ба корт, тариқи 

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

8.39 Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба 

шахсони сеюм тавассути банкомат ва POS-

терминал Ройгон 

8.40 Ворид намудани пули нақд тавассути 

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

9. АМАЛИЁТҲОИ ИНТИҚОЛӢ БЕ КУШОДАНИ СУРАТҲИСОБ. 

№ 
Номгӯи маҳсулоти Бонк ва 

хизматрасонӣ 
Нархи хизматрасонӣ бо сомонӣ 

9.01 Пардохт намудани маблағҳои интиколии 

пулии воридшуда ба шахсони воқеъи бе 

кушодани суратҳисоб 
Дар асоси шартномаҳо                                             

бо низомҳои интиқоли маблағҳо 
9.02 Қабул намудани маблағҳои пулӣ аз 

шахсони воқеъи бе кушодани суратҳисоб 

барои интиқол намудан бо воситаи 

низомҳои интиқоли маблағҳо 

9.03 Додани маълумотнома ва тасдиқнома 

оиди интиқолҳои аз тарафи муштарӣ 

гирифташуда ё гузаронидашуда (бо 

сомонӣ барои як интиқол) 1,5 сомонӣ 

 


