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         АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД 

 
 

Ба роҳбари филиали Бонк дар________________ 

 

Дархост  
(барои шахсони ҳуқуқӣ) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Номи дархосткунанда тибқи ҳуҷҷати бақайдгирифташуда) 

 

Хоҳиш менамоям, ки ба мо суратҳисоби зеринро тибқи тартиби муқарраршуда кушоед: 
Амонати дархостӣ /ҷорӣ    TJS 

 
USD 

 
EUR 

 
RUR 

 
  

           

Амонати мӯҳлатнок TJS 
 

USD 
 

EUR 
 

RUR 
 

  

мӯҳлат (рӯз)                      
 

 
 

 
 

 
 

  

           

  

Маълумотҳо дар бораи мизоҷ  

Санаи бақайдгирӣ:______________ Давлати бақайдгирифта:   ____________________________________________________________                                     

(Барои шаҳрвандони ШМА маълумоти FATCA аз руи Замимаи А талаб мешавад) 

Резидент   Нерезидент     
Нерезидентҳо бояд сабаби кушодани суртаҳисобро қайд намоянд: 

________________________________________________________________________________________  

 

Калимаи калидӣ (барои муайянкунии соҳиби суратҳисоб истифода бурда мешавад). 

          
 

 

Ман қаидаҳо, шартҳо ва тарофаҳоро хондам, фаҳмидам ва барои иҷрои онҳо розӣ мебошам. Хоҳиш менамоям, ки маро ба 

хизматрасонии SMS хабар пайваст намоед. Ман дар ҳолати тағйир ёфтани рақами телефон Бонкро фавран хабардор менамоям.  

Рақами телефон барои SMS хабар:  коди давлат ________   рақам _________________ 

 

 

Сана ___/_________/_______с. Имзои дархосткунанда                                    
 
 

--------------------------------------------------------------- Қайди Бонк------------------------------------------------------------------ 

 

 Вазифа Ному насаб Имзо 

Дархостро қабул кард    

Суратҳисобро кушод     

Тафтиш намуд  Сардори Шӯъбаи кор бо мизоҷон ё сармуҳосиб   

Тасдиқ кард Роҳбари филиал    

                                                                                                          Рақами суратҳисобҳо 
Ҷои Муҳр  
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Шакли Муштарии худро бидон 
Пурсишнома  

барои муайян ва санҷидани шахсияти мизоҷ ва молик-бенефитсиар 

(барои шахсони ҳуқуқӣ) 

 

Номи пурраи ташкилот _____________________________________________________________  

Номи мухтасари (кӯтоҳи) ташкилот ___________________________________________________  

Маълумот дар бораи бақайдгирии давлатӣ: № _______ Сана «____» ___________ Номи мақомоти 

бақайдгиранда _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ҷойи бақайдгирӣ:  _________________________________________________________________ 

Суроғаи ҷойгиршавӣ: Мамлакат ____________Индекси почтавӣ ________ Вилоят___________ 

Шаҳр (ноҳия)  __________ Суроға____________________________________________________   

Телефон ________________ Суроғаи электронӣ ________________________________________ 

Суроға (дар ҳолати набудан дар суроғаи ҷойгиршавии бақайд гирифташуда):  

Мамлакат________________ Индекси почтавӣ_______ Вилоят ________________Шаҳр (ноҳия) 

__________________Суроға _________________________________________________________   

Телефон ________________________  

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ  

 - Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд  

      (ҶДММ)  

 - Ҷамъияти саҳомии пӯшида (ҶСП)  

 - Ҷамъияти саҳомии кушода (ҶСК)  

 - Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ  

       (ҶДМИ)  

 - Ширкати кооперативӣ 

 

 - Ҷамъияти комил 

 - Ҷамъияти бо бовари асосёфта  

 - Иттиҳодияи ҷамъиятӣ 

 - Хизмати маишӣ 

 - Фонд 

 - Иттиҳодияи шахсони ҳуқуқӣ 

           - Дигар (аниқ карда шавад): 

 

              ___________________ 
 

Маълумот оид ба доштани Иҷозатнома барои фаъолият:  - Не  - Ҳа   

Агар «Ҳа» бошад, маълумотҳои зеринро пешниҳод намоед.     

Намуди иҷозатнома  ______________________________________________________Санаи дода шудани 

иҷозатнома «____» ______________ ________  Рақами иҷозатнома _______________ Аз тарафи кӣ дода 

шудааст  ________________________________________________________________________________ 

Муҳлати амали Иҷозатнома ________________________________________________________________ 

Намудҳои фаъолият аз рӯи Иҷозатнома  

 - Саноат  - Сохтмон 

 - Кишоварзӣ  - Коркарди маҳсулот 

          - Ташкилотҳои молиявӣ  - Хизмати маишӣ 

 - Алоқа   - Корхонаи давлатӣ 

 - Нақлиёт 

 - Савдо 

 - Дигар (аниқ карда шавад) 

____________________________________ 

Сарчашмаи даромад:    
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 - даромад аз фаъолияти асосӣ  

 - дигар сарчашмаҳо, нишон диҳед _______________________________________ 

Сармояи оинномавӣ _____________________________ сомонӣ  

Маълумот оиди мизоҷ ва молик-бенефитсиар:1 

1. Маълумот оиди иштирокчии сатҳи 1-ум: 

1.1. Маълумот оиди шахсони ҳуқуқие, ки ҳисса дар сармояи оинномавӣ ё ҳуқуқи овоз дар 

ташкилоти Шумо доранд:  

№ Номгӯй Суроға РМА (РЯМ) 
Кишвари ба 

қайдгирифта 

Ҳисса дар 

сармоя 

1 
 

 
    

2      

3      

4      

1.2. Маълумот оиди шахсони воқеӣ, ки ҳисса дар сармояи оинномавӣ ё ҳуқуқи овоз дар 

ташкилоти Шумо доранд:  

№ 
Ному насаб, ва номи 

падар 

Сана ва ҷойи 

таваллуд 
Шаҳрвандӣ 

Ҳисса дар 

сармоя 

Оё шахси бонуфузи 

сиёсӣ мебошад2 

(ҳа/не)  

  

 

  
 

 

      

      

      

 Молик-бенефитсиарон:  

№ 
Ному насаб, ва номи 

падар 

Сана ва 

ҷойи 

таваллуд 

Шаҳрвандӣ 

Ҳисса дар 

сармояи 

иштирокчиён ва 

номгӯи он 

Оё шахси бонуфузи 

сиёсӣ мебошад 

 (ҳа/не)  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Маълумот оиди мақоми идоракунии ташкилот (Аъзоёни Шӯрои нозирон ва аъзоёни  

Раёсат):  

№ Ному насаб, ва номи падар 
Сана ва ҷойи 

таваллуд 
Шаҳрвандӣ 

РМА (дар ҳолати мавҷуд 

будан) 

                                                 
1 Молик-бенефитсиар (манфиатгир) – як ё якчанд шахси воқеӣ, ки бевосита ё бавосита соҳиби моликият (соҳиби зиёда аз 25 фоиз 

иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё 

шахсеро, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, инчунин шахсоне, ки шахси ҳуқуқиро 

назорат мекунанд. 
2 Шахсони сиёсии бонуфуз – шахсоне, ки ба онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (шахсони бонуфузи сиёсии миллӣ) ё дар давлати 

дигар (шахсони бонуфузи сиёсии хориҷӣ – сарони давлатҳо ё Ҳукуматҳо, ходимони баландпояи сиёсӣ, шахсони олии мансабдори 

Ҳукумат, судҳо, қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фискалӣ, роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, инчунин роҳбарон ва 

ходимони ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, шахсоне, ки ба онҳо вазифаҳои муҳими ташкилоти байналмилалӣ бовар карда 

шудааст, вазифаҳои муҳими давлатӣ пешниҳод шудаанд, аз ҷумла шахсони собиқ дар ин мансабҳо фаъолиятнамуда ва 

хешовандони наздики онҳо. 

Хешовандони наздик - (зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон 

ва фарзандони зан (шавҳар), кудоҳо, келинҳо, домодҳо, ҷиянҳо инчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ 

ваколатдор ё шахси ба он баробаркардашуда якчоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд, шахсони ба фарзандхонӣ қабулкарда 

ва фарзандхондҳо) ё аз номи ин шахсон анҷом дода мешаванд. 
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Суроғаи воқеии мақоми идоракунӣ3 (Мамликат, индекси почтавӣ, кӯча/ноҳия, рақами бино): 

__________________________________________________________________________________ 

Маълумот оиди мақоми инфиродии иҷроия (Роҳбар, Директори генералӣ, Раис): 

Ному насаб, ва номи падар: _________________________________________________________ 

Сана ва ҷойи таваллуд: _________________Шаҳрванди:  _________________________________ 

РМА (дар ҳолати мавҷуд будан):  _________________ Рақами телефон: _____________________ 

Фаъолият/намуди тиҷорат  

 Тиҷорати ҷавоҳирот / сангҳои қиматбаҳо   Тоҷири мошинҳо  

 Агенти мубодилаи пул / хадамоти инкассатсия   Ширкати иҷоравӣ (лизинг)/молиявӣ 

 Агенти амволи ғайриманқул   Агенти Фрахт / Ҳамлу нақл / Боркашӣ 

 Пешбари лоиҳаи сохтмон   Оҷонсии суғурта / брокерӣ  

 Ширкати оффшорӣ   Муассисаи / Ташкилоти динӣ 

 Шахсони сиёсии бонуфуз (ватанӣ)   Ташкилотчии чорабиниҳои дилхушӣ  

 Шахсони сиёсии бонуфуз (хориҷӣ)   Тоҷири қисмҳои эҳтиётии автомобил  

 Тиҷорати маводи атиқа /санъат   Тиҷорати тамоку ва сигор  

 Соҳиби тарабхона / майхона / клуб / меҳмонхона   Фурӯши мошинҳо (мошинҳои нав)  

 Агенти воридот / содирот   Соҳиби мағоза (чакана)  

 Сармоягузор (Маблағгузории нақди моҳона > 2 млн. 

сомонӣ)  
 Агентҳои бизнес  

 Брокери биржавӣ/саҳомӣ   Тоҷири хурд (гардиши солонаи камтар аз 5 миллион 

сомонӣ)  

 Тиҷорати содироти қувваи корӣ  Коршинос / соҳибкори мустақил  

 Амалиёт дар якчанд маҳал   Муштарии корпоративӣ 

 Продюсери / Оҷонсии паҳнкунии филмҳо   Тоҷири таҷҳизот / лавозимоти сохтмон  

 Савдои аслиҳа   Тоҷири компютер / телефонҳои мобилӣ  

 Оператори алоқаи мобилӣ   Фаъолият дар самти технологияҳои иттилоотӣ  

 Тоҷирон (гардиши солонаи зиёда аз 10 млн. сомонӣ)   Истеҳсолкунанда (ғайр аз аслиҳа)  

 Агенти саёҳат   Деҳқон  

 Оператори нақлиёт   Дигар____________________  

Эзоҳ: бандҳои 6, 7 ва 9 ба молик-бенефитсиарони ҷамъият дахл дорад.  

 

Арзиши тоза / Гардиши савдои мизоҷ чӣ кадар аст:  

 Маблағ (млн. сомонӣ)  

 0 – 5 

 5 – 20 

 Зиёда аз 20 
 

Тарзи кушодани суратҳисоб:  

 Тарз  

 Аз тарафи корманди масъули Филиал  

 Аз тарафи агенти фурӯши бевосита  

 Интернет  

 Ташрифи шахсӣ / Бо хоҳиши худ  
 

Гардиши умумии амалиётҳо тавассути суратҳисоб 

ҳармоҳа:  

 Маблағ бо млн. сомонӣ 

 0 – 10 

 10 – 50 

 Зиёда аз 50 
 

Миқдори (шумораи) умумии амалиётҳои моҳонаи 

пешбинишуда:  

 Миқдор (адад) 

 0 – 100 

 101 – 250 

 Зиёда аз 250 
 

Гузаронидани амалиётҳои пешбинишудаи нақдӣ 

(тавассути хазина) дар маҷмуъ:  

 Маблағ бо миллион сомонӣ 

Шумораи амалиётҳои пешбинишудаи нақдӣ (тавассути 

хазина) ҳармоҳа:  

                                                 
3 Дар ҳолати мавҷуд будан 
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 0 – 10 

 10 – 25 

 Зиёда аз 25 
 

 
 

 Шумора (адад) 

 0 – 15 

 16 – 30 

 Зиёда аз 30 
 

 

 
Оё ташкилот ба манфиати шахсони сеюм (манфиатгирандагон) фаъолият мекунад?  
 

 - Не    Агар  - Ҳа, ба манфиати кӣ нишон диҳед: ______________________________  
____________________________________________________________________________ 
Оё ташкилот бо корхона ва ташкилотҳое, ки дар минтақаҳои оффшорӣ амал мекунанд ва ё ба 
қайд гирифта шудаанд ва мамлакатҳое, ки нисбати онҳо аз тарафи СММ (ООН) маҳдудиятҳо 
(санкцияҳо) муқарар карда шудаанд, ҳисоббаробаркуниҳоро анҷом медиҳад?   
 

 - Не   Агар  - Ҳа, кадом намуди ҳисоббаробаркуниҳоро анҷом медиҳед? __________ 
_____________________________________________________________________________ 
Кай ва аз ҷониби кадом ташкилот санҷиши  (аудитӣ) охирини ташкилот гузаронида шудааст  
__________________________________________________________________ 

Шумораи умумии кормандони ташкилоти Шумо: _________________________нафар 

Оё ташкилот аъзои ягон ассотсиатсия ва ё иттифоқе аст: □ не □ Ҳа. Номи ассотсиатсия ва ё иттифоқро номбар 

кунед. ____________________________________________________________________________________________ 

Оё Шумо бо содирот/воридоти мол ё хизматрасониҳо кор мекунад (ё нақшаи кор карданро доред)? 

□ Ҳа      □ Не 
 

Оё Шумо дар дигар ташкилотҳои қарзӣ (бонкҳо) суратҳисоб(ҳо) доред?  

 □ Ҳа   □ Не  

 

 

Имзои Роҳбари ташкилот        _________________________ 

 

 

 

Ҷойи муҳр                      Санаи пуркунӣ   «_____» _____________ соли 20___ 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Қайдҳои Бонк (аз тарафи корманди Бонк пур карда мешавад): 

Маълумот дар бораи дараҷаи хавф:  □ - Баланд      □ - Паст 
Асосноккунии баҳодиҳии хавф: 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Номи суртаҳисоб: _____________________ Намуди суратҳисоб: ___________________________________________ 

 

Рақами суратҳисоб: ________________________________________________________________________________ 

  

Оё суроғаи соҳиби суртаҳисоб санҷида шуд? Ҳа/Не 

Агар Ҳа чӣ тавр? ___________________________________________________________________ 

Барои кушодани суратҳисоб ба шахсони бонуфузи сиёсӣ Оё тасдиқоти роҳбарият гирифта 

шудааст?   - Ҳа    - Не 
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Тайёр кард  ________________________________________    ____________________________ 

                                                         (Ному насаб)                                                  (Имзо)                                                                      

Тасдиқ кард  ______________________________________    _____________________________ 

                                              (Ному насаб)                                                             (Имзо) 

Санаи пур кардан  «_____» _____________ 20___     

Санаи азнав пур кардан «_____» _____________ 20___                     

 


