
ШАРТНОМАИ ОВЕРДРАФТӢ 

барои мизоҷон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат” 

 

                  ш. Душанбе 

 

ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» дар шахси Сардори Мудирияти 

амалиётӣ Қосимов А.А., ки дар асоси ваколатнома №03/19 аз 02.01.2019 с. амал 

мекунад, минбаъд “Бонк”, аз як тараф ва муроҷиаткунанда ва ё истифодакунандаи 

хизматрасонии овердрафтӣ, минбаъд “Мизоҷ” аз тарафи дигар, дар якҷояги 

“Тарафҳо” номида мешаванд, шартномаи овердрафтии мазкурро (минбаъд 

“Шартнома”) оиди масъалаҳои зерин ба имзо расониданд: 

 

1. МАФҲУМҲОИ ДАР ШАРТНОМА ИСТИФОДАШАВАНДА 

 

1.1. Овердрафт (изофабардошт) – амалиёте, ки дар асоси шартномаи байни 

Бонк ва мизоҷ ҳангоми норасоии муваққатии маблағҳои пулӣ дар бақияи 

суратҳисоби мизоҷ ба миён омада, ба мизоҷ бо шартҳои муайян барои истифода 

бурдани маблағҳои пулии Бонк имконият медиҳад; 

1.2. Ҳудуди овердрафт – маблағи максималии имконпазире, ки аз ҷониби Бонк 

барои истифодабарӣ дар ҳисоби корти бонкии мизоҷ муқаррар шудааст; 

1.3. Овердрафти истифодашуда – маблағҳои пулие, ки аз тарафи мизоҷ дар 

доираи ҳудуди маблағи овердрафтии дар шартномаи мазкур муқарраршуда 

истифода бурда шудаанд; 

1.4. Овердрафти истифоданашуда – маблағи истифоданашудае (озод), ки 

мизоҷ дар доираи ҳудуди маблағи овердрафти дар шартномаи мазкур муқарраршуда 

имконият дорад истифода намояд;  

1.5. Корти пардохтии бонкӣ – воситаи пардохтие мебошад, ки тавассути он 

дорандаи корт бо истифодаи рақами мушаххаскунандаи шахсии худ ва/ё дигар 

рамзҳое, ки дорандаи кортро муайян менамояд, барои гузаронидани амалиёти аз 

ҷониби ношир пешбинишуда, ба суратҳисоби бонкӣ дастрасии фосилавӣ дорад;     

1.6. Уҳдадориҳо – ҳамаи маблағҳои пулие, ки дар доираи Шартномаи мазкур, 

мизоҷ бояд ба Бонк пардохт намояд, аз ҷумла маблағи овердрафти истифодашуда, 

фоиз, ҷарима;  

1.7. Суратҳисоби кортӣ – ин суратҳисоби бонкӣ мебошад, ки тавассути он 

ҳамаи амалиёти бо воситаи корт иҷрогардида, ба ҳисоб гирифта мешаванд; 

1.8. Меъёри фоиз – ин ифодаи фоизӣ мебошад, ки нисбат ба маблағи 

овердрафти истифодашуда ва барои давраи муайяни ҳисобкунии он муқаррар карда 

мешавад; 

1.9. Муроҷиаткунанда – шахсе аст, ки бо яке аз услубҳо, ба монанди ирсол 

намудани смс-паёмак, занги телефонӣ, USSD фармоиш,  аризаи хаттии аслӣ, нусхаи 

он ва/ё акси он, ба бонк барои гирифтан, тағйир додан ва/ё хомуш кардани маҳсули 



бонкие дархост кардааст. 

1.10. Ношир – ташкилоти қарзие, ки тибқи технология ва қоидаҳои низоми 

пардохт ба барориши кортҳои пардохтии бонкӣ машғул мебошад; 

 

2. МАТЛАБИ ШАРТНОМА ВА ШАРТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ОВЕРДРАФТ 

 

2.1. Бонк ба Мизоҷ овердрафтро бо шартҳои дар “Маҳсулоти қарзии 

“Овердрафт” барои мизоҷон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат””- и дар давраи 

истифоданамоии овердрафт амалкунандаро пешниҳод менамояд. 

3. ТАЪМИНОТИ ОВЕРДРАФТ 

3.1. Шартномаи мизоҷ (Шартнома оид ба тартиби барориш ва хизматрасонии 

кортҳои бонкии ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» барои ташкилоту 

муассисаҳо, Шартномаи стандартӣ дар бораи хизматрасонӣ ба дорандагонӣ кортҳои 

ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон”), ки дар доираи Лоиҳаи музди меҳнат 

фаъолият менамояд, ҳамчун таъминот ба шартномаи мазкур баромад мекунад; 

 3.2. Уҳдадориҳои мизоҷ аз рӯи Овердрафт аз лаҳзаи истифода намудани он ба 

вуҷуд меояд; 

 

4. ТАРТИБИ ҲИСОБИ ФОИЗҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ ОВЕРДРАФТ 

4.1. Меъёри фоизи солона аз рӯи маҳсули қарзии Овердрафт барои мизоҷон дар 

доираи “Лоиҳаи музди меҳнат” чунин аст: 

 

Бо асъори миллӣ (сомонӣ) Бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА, 

евро) 

30 % 24 % 

  

Агар шартҳои дигар тибқи ҳуҷҷати алоҳида татбиқ нагардида бошад. 

 

4.2. Ҳисоби фоизҳо барои истифодаи Овердрафт тибқи шартҳои банди 2.1.-и 

шартномаи мазкур то рӯзи охирини пардохти маблағи асосии овердрафти 

истифодашуда, амалӣ карда мешавад; 

4.3. Ҳисоби фоизҳо аз руи маблағи Овердрафти истифодашуда, ки дар 

суратҳисоби овердрафтии мизоҷ инъикос мегардад, ҳисоб карда мешавад; 

4.4. Ҳисоби фоизҳо аз руи Овердрафт тибқи меёъри фоизи солонаи 

муқарраргардида барои рӯзҳои истифодаи Овердрафт ҳисоб карда шуда, муҳлати 

Овердрафт 12 моҳ бошад пас 360 рӯз ва агар зиёда аз 12 моҳ бошад пас 365 рӯз ба ҳисоб 

гирифта мешавад; 

4.5. Тамдид намудани муҳлати пардохти овердрафт як маротиба ба муҳлати на 

зиёда аз як моҳ иҷозат дода мешавад.  

4.6. Меъёри фоиз ҳангоми тамдиди овердрафт ба андозаи 4 банди фоизии солона 

ба меъёри фоизи амалкунанда илова карда шуда, ҳангоми саривақт иҷро накардани 



уҳдадорӣ ба меъёри 1% барои ҳар як рӯзи уҳдадориҳои иҷронашуда (маблағи 

овердрафти истифодашуда) ҳисоб карда мешавад.  

4.7. Ҳисоби фоизҳо аз тарафи Бонк ҳаррӯза ҳисоб карда мешавад; 

4.5. Ҳисоб кардани фоизи овердрафт бо асъоре, ки маблағи  овердрафт гирифта 

шудааст, амалӣ карда мешавад;  

4.8. Ҳангоми ворид гаштани маблағи пулӣ ба суратҳисоби мизоҷ, Бонк сараввал 

маблағҳои воридгаштаро барои пардохти ҷарима, фоизҳо ва баъдан барои пардохти 

маблағи асосии овердрафт равона менамояд; 

4.9. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи истифодашавии маблағи овердрафт руйнависи 

ҳисоб ва/ё смс-хабарҳои бонк мебошад.     

 

5. ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МАБЛАҒИ ОВЕРДРАФТ ВА  

ФОИЗҲОИ ҲИСОБШУДА БАРОИ ИСТИФОДАИ ОВЕРДРАФТ 

5.1. Муҳлати пардохти овердрафт даврае, ки аз рузи истифодаи овердрафт 

фоизҳо барои истифодаи он ҳисоб карда шуда тибқи шартҳои 2.1.-и шартномаи 

мазкур пардохт карда мешаванд, вале на дертар аз муҳлати ниҳоии ҳудуди 

муқарраргардида тибқи шартномаи мазкур сурат мегирад;  

5.2. Ситонидани уҳдадориҳои овердрафтӣ ба сифати маблағи овердрафти 

истифодашудае, ки аз тарафи Бонк иҷро мегардад (ҷаримаҳои ҳисобшуда, фоизҳо ва 

маблағи овердрафт), ба таври беаксептӣ (бидуни пурсиш) аз суратҳисоби мизоҷ ба 

таври ғайринақдӣ амалӣ гардонида мешаванд;  

5.3. Уҳдадории мизоҷ, ки то охири санаи анҷоми муҳлати муқарраршуда 

пардохти Овердрафти истифодашуда ё фоизҳо аз рӯи он амалӣ нагаштаанд, 

батаъхирафтода ҳисобида шуда, гузаронидани уҳдадориҳои офердрафтӣ ё фоизҳои 

ҳисобшуда ба суратҳисоби батаъхирафтодаи мизоҷ гузаронида мешавад; 

5.4. Дар сурати саривақт то муҳлати муқарраргардида пардохт накардани 

уҳдадорӣ аз тарафи мизоҷ (маблағи офердрафти истифодашуда ё фоизҳои 

ҳисобшуда), меъёри фоизи батаъхирафтода, тибқи талаботҳои муқаррагардидаи 

шартномаи мазкур, ҳамчун “пардохт барои уҳдадориҳои батаъхирафтода барои 

истифодаи Овердрафт” барои тамоми давраи батаъхир гузоштани уҳдадорӣ ҳисоб 

карда мешавад; 

5.5. Уҳдадориҳои мизоҷ ба таври зайл пардохт карда мешаванд: 

 ҷаримаҳо аз руи уҳдадориҳои батаъхирафтода; 

 фоизҳои ҳисобшудаи батаъхирафтода; 

 фоизҳои ҳисобшуда; 

 овердрафти батаъхирафтода (маблағи асосӣ); 

 маблағи овердрафт. 

5.6. Маблағи овердрафт ва фоизҳои ҳисобшуда аз руи “Овердрафт барои 

мизоҷон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат”” ҳангоми воридшавии маблағ ба 

суратҳисоби кортии мизоҷ, пардохт карда мешавад; 



5.7. Мизоҷ маблағи овердрафт ва фоизҳои ҳисобшударо тариқи нақдӣ ё 

ғайринақдӣ пардохт менамояд ё Бонк аз дигар суратҳисобҳои бонкии Мизоҷ 

меситонад; 

5.8. Бонк барои маблағҳои пулие, ки аз ҷониби мизоҷ ба шахсони сеюм ё 

кормандони Бонк бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои пардохти овердрафт дода шудааст, 

ҷавобгар нест. 
 

6. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО 

 

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Бонк 

6.1. Бонк ҳуқуқ дорад: 

6.1.1. Дар ҳолати расидани муҳлати пардохти овердрафт ва фоизҳои ҳисобшуда ва 

инчунин аз ҷониби Мизоҷ вайрон кардани шартҳои Шартномаи мазкур, бо тариқи 

беаксепти (бидуни пурсиш) аз ҳисоби Мизоҷ маблағи дар ҳамон лаҳза ҳисобшударо 

бо назардошти ҷаримаҳои пешбинишуда, ситонад. Ҳангоми ситонидани маблағҳои 

дар суратҳисобҳои асъори хориҷи/миллии ҷойгиршуда, маблағҳои асъори 

хориҷӣ/миллӣ бо қурби хариду фурӯши асъори хориҷии муқаррарнамудаи Бонк дар 

рӯзи амалиёт ба асъори милли/хориҷи мубаддал (фурӯши маблағҳои асъори 

хориҷи/милли) карда мешавад. Хароҷоти марбут ба мубаддал (фурӯши асъорӣ 

хориҷӣ/миллӣ) аз ҳисоби Мизоҷ анҷом дода мешавад; 

6.1.2. Дар ҳолати саривақт пардохт накардани уҳдадориҳо тибқи шартномаи 

мазкур аз ҷониби Мизоҷ, Бонк ҳуқуқ дорад барои ҳар рӯзи таъхир, ҷарима ҳисоб 

намояд; 

6.1.3. Дар ҳолати саривақт пардохт накардани уҳдадориҳо тибқи Шартномаи 

мазкур аз ҷониби Мизоҷ, ҷарима ва фоизҳои ҳисобшуда ва инчунин маблағи 

овердрафтро, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, яктарафа рӯёнад; 

6.1.4. Дар ҳолати саривақт иҷро накардани уҳдадорӣ ба корфармои Мизоҷ бо 

мактуби расмӣ муроҷиат намояд; 

6.1.5. Шартҳои шартномаи мазкур ва ҳуҷҷатҳои ба он вобастаро яктарафа бо роҳи 

ҷойгир намудани он 10 рӯз пеш аз роҳандозӣ намудан дар сомонаи бонк бо суроғаи 

www.ibt.tj тағйир диҳад ва ё қатъ намояд.   

6.2. БОНК уҳдадор аст: 

6.2.1. Мутобиқи шартномаи мазкур ба корти мизоҷ овердрафт кушояд ва ҳудуди 

онро тибқи шартномаи мазкур муайян намояд;  
 

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои МИЗОҶ: 

6.3. Мизоҷ ҳуқуқ дорад: 

6.3.1. Пеш аз муҳлат маблағи овердрафтро пардохт намояд. 

6.3.2. Дар ҳолати рози набудан бо шартҳои нави шартнома (банди 6.1.5) ба бонк 

барои қатъ намудани амали шартномаи мазкур муроҷиат намояд. Дар ҳолати дар 

давоми 10 рӯзи муқарраршуда муроҷиат накардан, розигии мизоҷ аз тарафи бонк 

гирифташуда ҳисобида мешавад.    

http://www.ibt.tj/


 

6.4. Мизоҷ уҳдадор аст: 

6.4.1. Пардохти саривақтии уҳдадориҳои Овердрафтиро  тибқи талаботҳои 

шартномаи мазкур, таъмин намояд; 
6.5. Хавфи асъории баамаломадаро ба пуррагӣ ба уҳдаи худ гирифта, маблағи 

уҳдадориҳоро тибқи банди 6.1.1.-и шартномаи мазкур, пардохт намояд; 

6.6. Маблағи овердрафтро дар доираи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, истифода намояд. 
 

7. ҶАВОБГАРИИ ТАРАФҲО 

7.1. Барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартномаи мазкур, 

тарафҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар ҳастанд; 
 

8. ШАРТҲОИ ИЛОВАГӢ 

8.1. Ҳамаи дигар ҳолатҳое, ки дар шартномаи мазкур пешбинӣ нашудаанд, 

мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда 

мешаванд; 

8.3. Дар ҳолати пайдоиши баҳс байни Тарафҳо, ки аз рӯи шартномаи мазкур 

бармеоянд, Тарафҳо ҳамаи чораҳоро доир ба ҳалли он андешида, баҳсҳоро бо роҳи 

гуфтушунид ҳал менамоянд, дар акси ҳол баҳсҳо мувофиқи қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд. 

8.4. Қабули шартҳои шартномаи мазкур аз санаи истифодаи хизматрасонии 

овердрафт эътироф мегардад.   

8.5. Шартномаҳои минбаъд имзошуда, аз ҷумла аксепти (қабули) офертаҳо, 

розигӣ барои ҳамроҳшавӣ афзалияти бештар дорад.   

8.6. Шакли аризаи замимашуда қисми ҷудонашавандаи шартномаи мазкур 

мебошад.      

9. СУРОҒА ВА МУШАХХАСОТИ ТАРАФҲО 

 

“БОНК” 

ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» 

РМБ: 350101803, РМА: 020043405 

Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ: 

бо сомонӣ 20402972918031 

Суроға: ш.Душанбе, кучаи Бухоро 27 

Эл. почта: info@ibt.tj                                    

Рақами тел: 44 640 03 03 

 

Сардори Мудирияти амалиётӣ: 

Қосимов А.А. 

 

“МИЗОҶ” 

Мушаххасатҳои мизоҷ дар ариза  

оварда мешаванд. 

 

 

 

 

 


