
Аз тарафи Кумитаи бонк оиди дороиҳо ва уҳдадориҳо аз 28 декабри соли 2022 тасдиқ шудааст 
 

         

Тарофаҳои хизматрасонии бонкӣ бо кортҳои бонкии пластикӣ – Корти Миллӣ  

# Номгӯ ва шартҳои хизматрасонӣ Корти инфиродӣ Кортҳои корпоративӣ   
Кортҳои лоҳияҳои 

музди меҳнат 

1.1. Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ Ройгон Ройгон Ройгон 

1.2. Додани корти нав дар ҳолати гум кардан  10 сомонӣ 10 сомонӣ 10 сомонӣ 

1.3. Хизматрасонии солона 5 сомонӣ 5 сомонӣ  5 сомонӣ  

1.4. Пардохти моҳонаи хизматрасонии СМС паём  1 сомонӣ 1 сомонӣ  1 сомонӣ  

1.5. Гум кардани рамзи махфӣ (Пин-код) 3 сомонӣ 3 сомонӣ 3 сомонӣ 

1.6. Пардохт тариқи корт дар муассисаҳои 
хизматрасонӣ ва савдо 

Ройгон Ройгон Ройгон 

1.7. 
Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) тариқи 
банкомат 

1 сомонӣ 1 сомонӣ 1 сомонӣ 

2. Комиссия хизматрасонӣ дар шабакаи бонк    

2.1. Комиссия барои гирифтани пули нақд 0,0% 0.7% 
Ройгон (комиссия аз 

тарафи корфармо 
пардохт мешавад) 1 

2.2. Гирифтани маълумот оид ба бақия корт 0,20 с. 0,20 с. 0,20 с. 

2.3. Интиқоли маблағ ба дигар кортҳо 0,0% 0,0% 0,0% 

2.4. Интиқоли маблағ ба дигар корт тариқи банкомат 0.2% аз маблағ 0.2% аз маблағ 0.2% аз маблағ 
2.5. Ворид намудани маблағ  Ройгон Ройгон Ройгон 

3. Комиссия хизматрасонӣ дар шабакаи Корти Миллӣ (дигар бонкҳо)   

3.1. Комиссия барои гирифтани пули нақд 
1% аз маблағ (мин. 

комиссия 
0,50 с.) 

1% аз маблағ (мин. 
комиссия 

0,50 с.) 

1% аз маблағ (мин. 
комиссия 

0,50 с.) 

3.2. 
Интиқол аз корти АБМХ барои пардохти 
хизматрасониҳои дигар 

0,0% 0,0% 0,0% 

3.3. 
Интиқол ба корти АБМХ аз шабакаҳои дигар 
бонкҳо  

0,5% аз маблағ 0,5% аз маблағ 0,5% аз маблағ 

3.4. 
Интиқол ба корти АБМХ аз шабакаҳои дигар 
бонкҳо тариқи хазина   

2% аз маблағ (мин. 
комиссия 

0,50 с.) 

2% аз маблағ (мин. 
комиссия 

0,50 с.) 

2% аз маблағ (мин. 
комиссия 

0,50 с.) 

4. Маҳдудияти гирифтани пули нақд (дар як руз) Шумора 
Маблағ, 
сомонӣ 

Шумора 
Маблағ, 
сомонӣ 

Шумора 
Маблағ, 
сомонӣ 

4.1. Тариқи банкомат 15 8,000 20 15,000 20 8,000 

4.2. Тариқи хазинаҳои АБМХ  15 25,000 20 50,000 20 25,000 

4.3. Пардохт тариқи корт дар муассисаҳои 
хизматрасонӣ ва савдо 

20 50,000 20 50,000 20 50,000 

4.4. Интиқоли аз корт ба корти дигар 20 25,000 20 25,000 20 25,000 

4.5. Шумораи вурудоти нодурусти рамзи махфӣ (Пин-
код) 

5 бор 5 бор 5 бор 

 
Эзоҳ: 

Ҳақи хизматрасониҳое, ки дар ҳуҷҷати зерин оварда шудаанд, ҳангоми бастани шартнома амал мекунанд ва аз тарафи Бонк 

якҷониба аз нав дида шуда баъд аз 3 рӯзи тақвимӣ дар сомонаи расмии Бонк ва дар лавҳаи эълонҳои МХБ ва филиалҳо 

ҷойгир карда шуда, дар амал татбиқ мешаванд. 

 

 

                                                                 
1 Комиссияи хизматрасонии кортҳои музди меҳнат то 0,7% бо сомонӣ ва то 1,1% бо асъори хоричӣ мебошад.   


