Тарофаҳо барои хизматрасонӣ
ба шахсони воқеӣ

ш. Хуҷанд - 2016
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МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Бонк ҳуқуқдорад тарофаҳои мазкурро яктарафа, ба таври худ тағйир диҳад ва
ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки
дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст,
онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллӣ гирифта
мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ
басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо
нишондоди БМТ дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи
хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи
нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф
мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда
мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки
аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои
пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи
дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар меъёрҳои ҳуқуқии ҶТ мебошанд,
ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати
гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба
намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи
баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани
андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҶСК
«Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҶСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси
созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои
мушаххас тағйир диҳад.
8. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «01» феврали соли 2016 мавриди амал қарор
дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста
мешаванд.
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АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ
1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБ
№

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

Арзиши
хизматрасонӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ
1.1

Кушодани суратҳисоб ба шахсони воқеӣ

Бе ҳаққи хизмат

1.2.

Махкам кардани суратҳисоб

Бе ҳаққи хизмат

1.3.

Бурдани суратҳисоб

Бе ҳаққи хизмат

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ
№

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

Арзиши
хизматрасонӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ
2.1

Воридшаванда (Ба ҳисобгирӣ)

2.2

Cодиршаванда (Аз ҳисоббарорӣ):

Бе ҳаққи хизмат

Интиқоли маблағҳо бидуни кушодани суратҳисоб;

Мутобиқи тарофаҳои
интиқолҳои дохилӣ

2.2.2

Қабули маблағҳои нақд ва интиқоли онҳо тариқи низоми
пардохтҳои БМТ ба фоидаи мизоҷони дигар бонкҳо;

5 сомонӣ

2.3XIII

Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоҷ
ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё
тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда (интиқолҳои
дохилӣ бидуни кушодани суратҳисоб, бе ҳаққи хизмат ).

6,6 сомонӣ

2.2.1 XIII

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
2.4
2.4.1
2.5

Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ):
Интиқоли маблағҳо бидуни кушодани суратҳисоб;

Бе ҳаққи хизмат

Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):
Интиқоли маблағҳо тариқи системаҳои интиқоли маблағ

мутобиқи тарофаҳои
муқаррарнамудаи
СБИМ[1]

2.5.2

Интиқоли бонкии маблағҳо ба мизоҷони ҶСК «Бонки Эсхата» [2];

Бе ҳаққи хизмат

2.5.3

Интиқоли бонкии маблағҳо ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар:

2.5.1
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- бо RUB
- бо USD
- бо EUR
- бо KZT
- бо KGS
- бо дигар асъорҳои хориҷӣ
2.6

2.7 IV

50 cомонӣ
150 сомонӣ
250 сомонӣ
70 сомонӣ
70 сомонӣ
225 сомонӣ

Тасдиқи интиқоли маблағ дар намуди «SWIFT»

5 сомонӣ

Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди
гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир
(қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот
ва иловаҳо ба пардохтҳо
- бо RUB
- бо USD
- бо EUR

200 сомонӣ
400 сомонӣ
400 сомонӣ

Эзоҳ:
1. СБИМ –системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо.
2. Дар ин ҳолат мизоҷ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол намояд.

3. ҚАРЗДИҲӢ
№

Арзиши
хизматрасонӣ

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ

3.1

Додани қарзҳо

мувофиқи созишнома

3.2

Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ (бизнес-план)

мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ МАХЗАНҲОИ АМОНАТӢ
№

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

Арзиши хизматрасонӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ
4.1

Амонатҳои мӯҳлатнок

мувофиқи созишнома

4.2

Маслиҳатҳои соҳавӣ

мувофиқи созишнома

4.3

Иҷораи маҳзан(сейф)-ҳои амонатӣ (барои як моҳ):

4.3.1

Навъи 1
Ҳаҷм – 8×30×43 см
Ҳаҷм – 15×30×43 см
Ҳаҷм – 30×30×43 см
Ҳаҷм – аз 30×30×43 см боло

20 сомонӣ
30 сомонӣ
40 сомонӣ
Мувофиқи созишнома,
вале на кам аз 40 сомонӣ
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4.3.2VI

4.4

Навъи 2
Иҷораи махзанҳо ба мӯҳлати аз 1 то 6 моҳ эътиборан
Ҳаҷм – 4×22×33 см
Ҳаҷм – 14,5×22×33 см
Ҳаҷм – 29×22×33 см

20 сомонӣ
30 сомонӣ
50 сомонӣ

Иҷораи махзанҳо ба мӯҳлати аз 7 моҳ то 11 моҳ
эътиборан
Ҳаҷм – 4×22×33 см
Ҳаҷм – 14,5×22×33 см
Ҳаҷм – 29×22×33 см

20 сомонӣ
25 сомонӣ
40 сомонӣ

Иҷораи махзанҳо ба мӯҳлати 12 моҳ ва зиёда аз он
Ҳаҷм – 4×22×33 см
Ҳаҷм – 14,5×22×33 см
Ҳаҷм – 29×22×33 см

20 сомонӣ
20 сомонӣ
30 сомонӣ

Амонатҳои суғуртавӣ

100 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД
№

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

Арзиши
хизматрасонӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ
5.1

Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб

5.2

Пардохти пулҳои нақд:

5.2.1IV

Бе ҳаққи хизмат

пардохти пули нақд аз суратҳисоби мизоҷон[3]

то 0,7%

5.2.2

аз суратҳисобҳои мизоҷон, ки тариқи системаи пардохтҳои
электронии дохилии ҶСК «Бонки Эсхата» интиқол шудаанд;

то 0,3%, min 4,1 сомонӣ

5.3

Хизмати хадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)-и ҶСК «Бонки
Эсхата»

мувофиқи созишнома

5.4

Тафтиши аслӣ будани асъор (варақ ба варақ)

мувофиқи созишнома

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
5.5

Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб

5.6

Пардохти пулҳои нақд:

Бе ҳаққи хизмат

5.6.1

пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ[4]

0,6%

5.6.2

пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи
системаҳои интиқолӣ ворид шудаанд

Бе ҳаққи хизмат

Мубодилаи пулҳои нақди хориҷӣ

мувофиқи созишнома

Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ
ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат

10% аз маблағи
ивазкардашуда[5]

5.7
5.8VIII
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5.9

Хизмати хадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)-и ҶСК «Бонки
Эсхата»

мувофиқи созишнома

5.10

Тафтиши аслӣ будани асъор (варақ ба варақ)

мувофиқи созишнома

5.11

Қабули чекҳо бо инкассо

мувофиқи созишнома

Эзоҳ:
3. Агар маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад ё аз суратҳисоби асъори хориҷӣ ба суратҳисоби пули миллии мизоҷ
мубодила карда шуда бошад, ҳаққи хизмат ситонида намешавад XI.
4. Агар маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад, ҳаққи хизмат ситонида намешавад.
5. Арзиши хизматрасонӣ бо пули миллӣ (сомонӣ) гирифта мешавад.

6. НАМУДҲОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ
№
6.1IX
6.2
6.3III
6.4

6.5IV

Арзиши
хизматрасонӣ

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ
Додани маълумотнома бо талаби мизоҷон, ба ғайр аз
маълумотнома бо талаботи дигар сохторҳои бонк[6]
Додани варақаҳои расмӣ
Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони
бонк барои 2 нусха
Додани дафтарчаи чекии пулӣ:
- 25 варақа
- 50 варақа
Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон
(БҚИТ) бо талаби мизоҷон

20 сомонӣ
аз рӯи арзиш
40 сомонӣ[7]

15 сомонӣ
25 сомонӣ
11,80 сомонӣ бо
назардошти ААИ
(андоз аз арзиши
иловашуда)

Эзоҳ:
6. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадории мизоҷон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти
шартномаи қарзӣ.
7. Ҳаққи хизмат бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда.

7. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР
№

Арзиши
хизматрасонӣ

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

7.1

Амалиётҳои мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ

аз –5% то +10%[8]

7.2

Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба намуди дигари
асъори хориҷӣ

аз –5% то +10%[8]

Эзоҳ:
8. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ.

8. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢV
Арзиш
№
8.1
8.1.1

Намуди амалиётҳо

бо мӯҳлати
амали 1сола

бо мӯҳлати
амали 2-3 сола

Барои шахсони воқеӣ:
Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ

Бе ҳаққи
хизмат
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Бе ҳаққи
хизмат

8.1.2XII

8.1.3I, II, XII

8.2

Депозити суғуртавӣ ба суратҳисоби корти бонкӣ
― Корти локалӣ
0.00 сомонӣ
― Visa Electron
0.00 сомонӣ
― Visa Electron Non-Pers.
0.00 сомонӣ
― Корти локалӣи Non-Pers.
0.00 сомонӣ
― VisaClassic
500 сомонӣ
― VisaGold
1000 сомонӣ
― UnionPay Classic
------------― UnionPay Gold
------------Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пинлифофа бо рамзи махфӣ
― Корти локалӣ
20 сомонӣ
― Visa Electron
40 сомонӣ
― Visa Electron Non-Pers.
50 сомонӣ
― Visa Classic
100 сомонӣ
― Visa Gold
150 сомонӣ
― UnionPay Classic
------------― UnionPay Gold
------------― Корти локалии Non-Pers.
------------Корти локалӣ бо дизайни махсуси:
― Бонк
------------― Пешниҳоди мизоҷ
------------Хизматрасониҳои иловагӣ барои таъмини бехатарӣ

8.2.1

Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани
корти бонкӣ.

8.2.2

Муваккатан муҳосира намудани/кушодани кортхо
дар низоми «Интернет-Бонк»

Бе ҳаққи хизмат

8.2.3

Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок

45 сомонӣ

8.2.4
8.3

8.3.1

XII

8.3.2 XII

8.3.3 XII

0.00 сомонӣ
0.00 сомонӣ
0.00 сомонӣ
0.00 сомонӣ
500 сомонӣ
1000 сомонӣ
0.00 сомонӣ
0.00 сомонӣ

25-30 сомонӣ
50 сомонӣ
60 сомонӣ
180 сомонӣ
200 сомонӣ
50 сомонӣ
100 сомонӣ
25-30 сомонӣ
40 сомонӣ
60 сомонӣ

Бе ҳаққи хизмат

Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) тариқи
5 сомонӣ
банкомат
Ҳаққи хизмати эмитентӣ барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои
дохилӣ бо кортҳои ҶСК «Бонкӣ Эсхата»
Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи
суратҳисобҳо (нуқтаҳои додани пул, банкоматҳо);
― Корти локалӣ
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic,
Gold), UnionPay (Classic, Gold).
Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои
пардохти маблағ бо сомонӣ;
― Кортҳои локалӣ, Visa (Electron, Classic,
Gold), UnionPay (Classic, Gold).
Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои
пардохти маблағ бо доллари ИМА;
― Кортҳои локалӣ
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron Classic,
Gold), UnionPay (Classic, Gold).

0,20 сомонӣ
0,50 сомонӣ

0,5%

2%
2%
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8.3.4
8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5

8.5.1 XII

8.5.2

8.5.3 XII

8.6

8.6.1X, XII

8.7
8.7.1
8.7.2

Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо
ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои бонкӣ

Бе ҳаққи хизмат

Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳои байниминтақавӣ
дар шабакаи ҶСК «Уралсиб» ва ҶДММ «Рукард» бо кортҳои ҶСК «Бонкӣ
Эсхата»
Гирифтани пули нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА
(нуқтаҳои пардохти маблағ ва банкомат):
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic,
Gold)
2% min 3$
Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо
ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои бонкӣ
Бе ҳаққи хизмат
Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи
суратҳисоб бо воситаи банкомат.
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic,
1 сомонӣ
Gold)
Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи
бонкҳои дигар бо кортҳои ҶСК «БонкӣЭсхата» (амалиётҳои беруна)
Гирифтани пули нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо) дар
шабакаҳои бонкҳои дигар:
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic,
Gold)
― Кортҳои пардохтии UnionPay (Classic, Gold).
Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо
ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ
Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи
суратҳисоб бо воситаи банкомат.
― Корти локалӣ
― Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic,
Gold)
― Кортҳои пардохтии UnionPay (Classic, Gold)

2% min 4$
2% min 5$
Бе ҳаққи хизмат

0,20 сомонӣ
1 сомонӣ
1 сомонӣ

Ҳаққи хизмати эквайрингии бонк барои мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна
Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА
бо кортҳои пардохтии байналхалқии Visa ва
UnionPay:
― Тариқи нуқтахои пардохтии пули нақд
(кортхои Visa):
― Тариқи банкомат (кортхои Visa):
― Тариқи нуқтахои пардохтии пули нақд:
(кортхои UnionPay):
― Тарики банкомат (кортхои UnionPay):
Хизматрасониҳои иловагӣ
Ба мизоҷон додани тасдиқнома бо воситаи E-mail
Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ
гузаронидани маблағ.

2%[9]
Бе ҳаққи хизмат
2%
2%
Бе ҳаққи хизмат
мутобиқи боби 2-и тарофаи
бонк
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8.7.3

8.7.4

Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё
корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум
кардани коди махфӣ (ПИН-код):

Арзиши корт

Арзиши пайвастшавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ
(тавассути «SMS» гирифтани маълумот оиди
амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои
пардохтии бонкӣ) [10]

5 сомонӣ дар як моҳ

Эзоҳ:
9. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои хазинавӣ.
10. Пардохти абонентӣ барои хизматрасонии «SMS»-ӣ, ки ба кортҳои бонкӣ пайваст мебошад, ҳар моҳ то санаи 5-ум дошта
мешавад.

9. НИЗОМИ «ИНТЕРНЕТ-БОНК»
№

Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ

9.1
9.2VII
9.3
9.4

Пардохти абонентӣ
Пайвастшавӣ ба низом
Гузаронидани омӯзиши ибтидоии мизоҷ оиди кор бо низом
Пешниӽоди маълумотӽои омӯзишӣ
Интиқол аз корт/суратҳисоб ба корт/суратҳисоб (дар
дохили бонк, пули миллӣ)

9.5
9.6XIII
9.7
9.8
9.9
9.10

Арзиши
хизматрасонӣ
Бе ҳаққи хизмат
Бе ҳаққи хизмат
Бе ҳаққи хизмат
Бе ҳаққи хизмат
Бе ҳаққи хизмат
Мутобиқи тарофаҳои
интиқолҳои дохилӣ

Интиқолӽои дохили бо пули миллӣ
Интиқоли маблағ бо пули миллӣ (ба суратӽисобӽои
мизоҷони дигар бонкӽо)
Интиқоли маблағ бо асъори хориҷӣ
Муӽосираи вақтинчаи низом мувофи хоӽиши мизоҷ
Аз муӽосира озод намудани низом

Бе ҳаққи хизмат
Мутобиқи банди 2
Бе ҳаққи хизмат
25 сомонӣ

Тағйироту иловаҳо:
I – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №39/16 аз 25 марти 2016 сол.
II – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №57/16 аз 10 майи 2016 сол.
III - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №157/16 аз 29 декабри 2016 сол.
IV - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №05/17 аз 10 январи 2017 сол.
V - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №98/17 аз 31 майи 2017 сол.
VI - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №102/17 аз 7 июни 2017 сол.
VII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №107/17 аз 12 июни 2017 сол.
VIII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №176/17 аз 27 сентябри 2017 сол.
IX - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №177/17 аз 27 сентябри 2017 сол.
X - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №195/17 аз 16 ноябри 2017 сол.
XI - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №26/18 аз 4 апрели 2018 сол.
XII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №103/18 аз 13 ноябри 2018 сол.
XIII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №116/18 аз 28 ноябри 2018 сол.

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата»
735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х.135
Тел./Факс: (+992) 44-600-0-600
Email: info@eskhata.com
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