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Тарофаҳои хизматрасониҳои бонкӣ барои шахсони ҳуқуқӣ ва ба сохибкорони инфиродӣ  

ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 

  
№ Номгӯи хизматрасонихо Комиссия  

1. Боз намудани суратҳисоб ва идораи он   

1.1 Боз намудани суратҳисоби муросилотӣ/бонкӣ1   40 TJS 

1.2 Идораи суратҳисоб  Ройгон 

2. Интиқоли маблағҳо  

2.1. Интиқоли маблағ дар дохили бонк Ройгон 

2.2. Интиқолҳои содиршаванда бо асъори миллӣ тавассути низоми ҳисоббаробаркунии БМТ бо муҳлати ба 

анҷомрасонии2 

2 TJS барои ҳар як интиқол 

 

2.3. Интиқолҳои содиршаванда бо асъори хориҷи. Бо сомонӣ ситонида мешавад.  
 

 

Маблағи интиқол бо USD 

0,1% аз маблаг (мин - 17 

доллари ИМА, макс - 100 

доллари ИМА) 

Маблағи интиқол бо 

EUR 

0,15% аз маблаг (мин - 35 

евро, макс - 100 евро) 

Маблағи интиқол бо RUR Комиссия 

бо сомони 

 - То 550,000 150 

 - Зиёда аз 550,000 ва то 2,750,000 200 

 - Зиёда аз 2,750,000 250 
 

2.4. Интиқолҳои воридшаванда  

 

Интиқолҳои воридшаванда бо асъори дилхоҳ (Қабул ва воридкунии маблағ ба суратҳисоби Қабулкунанда дар АБМХ) Ройгон 

                                                           
1 Ҳангоми кушодани суратҳисоб барои ҳар як суратҳисоби кушодашуда 40 сомони алоҳида гирифта мешавад. 
2 Интиқолҳои бо муҳлати ба анҷомрасонии то соати 16:00 дар рӯзҳои корӣ қабул карда шуда баъдан аз тарафи филиал то соати 17:00 дар амал тадбиқ мешаванд 
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3 Хизматрасониҳои хазинавӣ  

3.1. Бо тариқи нақди гирифтани маблағ бо асъори милли аз тарафи мизоҷони стандартӣ ва дорои муомилоти калон3  Стандартӣ - 1%, Калон – 0.6% 

3.2. Бо тариқи нақди гирифтани маблағ бо асъори хориҷӣ аз тарафи мизоҷони стандартӣ ва дорои муомилоти калон Стандартӣ  - 1.1%, Калон– 0.7% 

3.3. Бо тариқи нақди гирифтани маблағи тавзеъшудаи қарзи бонк ва аз суратҳисобҳои амонатии муҳлатноки зиёда аз 6 моҳ Ройгон 

3.4. Бо тариқи нақди гирифтани маблағи, ки нақди ворид шудааст (барои дилхоҳ асъор) 0,1% 

 

4. Қабули пулҳои фарсуда  

4.1. Қабули пулҳои нақди ба навъҳо ҷудокардашуда   Ройгон 

4.2. Қабули пулҳои нақди ба навъҳо ҷудокарданашуда, ки аз 10 000 сомони зиёд мебошанд. 0,1% 

4.3. Қабули пулҳои фарсудаи миллӣ Ройгон 

4.4. Қабули пулҳои фарсудаи хориҷӣ  20% аз маблағ 

 

5. Мубодилаи асъор  

5.1. Мубодила/ табдилдиҳии асъор Тариқи гуфтушунид бо шуъбаи хазинадории Сарбонк 

муайян мешавад  

 

6. Кафолати бонкӣ   

6.1. 

Пешниҳоди кафолат бо гарави пули нақд 

Хизматрасомни барои маблағи кафолат, 

- То 20,000 сомон - 2% 

- Аз 20,001 то 1 миллион сомон - 1,5% 

- Аз 1 миллион - 1% 

мин. комиссия барои коркард 200  то 20, 000  сомон 

маблаги кафолат, 

мин. комиссия барои коркард 500 сомон  зиёда аз 20, 000 

сомон  маблаги кафолат, 

мин. комиссия барои коркард 1,000 сомон  зиёда аз 1 

миллион сомон  маблаги кафолат, 

6.2. Пешниҳоди кафолат бо гарави дигар дороиҳо (муҳлати максималии кафолат – 1 сол) 5% аз маблағ, мин. комиссия барои коркард 2,000 сомон 

 

 

7. Дигарҳо   

7.1. Пешниҳоди китобчаҳои чекӣ барои нақдина намудани маблағ  35 TJS (25 варақ) ва 50 TJS (50 варақ) 

7.2. Ирсоли маълумот ба мизоҷ тариқи СВИФТ 450 TJS 

                                                           
3 Мизољони дорои муомилоти калон – сањомон ва дигар мизољони бонк мебошанд, ки гардиши миёнаи моњонаи дебитии хазинаи онњо тули шаш моњи охир ба 
500 000 њазор сомонї баробар мебошад. Фењристи мизољони мазкур дар 6 моњ як маротиба аз нав карда мешавад.   
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7.3. Пешниҳод намудани нусхаи хабарномаи системаи СВИФТ 10 TJS барои як хабарнома 

7.4. Пешниҳод намудани маълумотнома роҷеъ ба суратҳисоби дилхоҳ Ройгон 

7.5. Тасдиқи вуҷуд доштани суратҳисоб ба ҷои лозима   Ройгон   

7.6. Тасдиқи тавозуни суратҳисоб дар варақаи расмии бонк 10 TJS 

7.7. Пешниҳод намудани нусхаи супоришномаҳои пардохтии соли ҷорӣ 2 TJS барои ҳар як ҳуччат 

7.8. Пешниҳод намудани нусхаи супоришномаҳои пардохтии соли гузашта 5 TJS барои ҳар як ҳуччат 

7.9. Пешниҳоди маълумотнома оиди қарздор будан ё набудани мизоҷ дар назди бонк 20 TJS 

7.10 Ҷавоб ба дархости аудити берунии ширкати мизоҷ  20 TJS 

7.11 Ҳисоб ва тафтиши маблағҳо тибқи дархости мизоҷ бе вориди минбаъдаи онҳо ба суратҳисоб 0,1% аз маблағ, комиссияи минималӣ 20 TJS 

7.12 Ирсоли нусхаи аслии ҳуҷҷатҳо барун аз ҷумҳурӣ тариқи DHL Тибқи нархномаи DHL 

7.13 Инкассатсияи пули нақт тибқи дархости мизоҷ Тибқи шартнома 

7.14. Итминони корти намунаи имзоҳо 10 TJS барои ҳар як имзо 

 
Эзоҳ: 

Ҳақи хизматрасониҳое, ки дар ҳуҷҷати зерин оварда шудаанд, ҳангоми бастани шартнома амал мекунанд ва аз тарафи бонк якҷониба аз нав дида бароварда шуда баъд аз 3 

рузи тақвимии дар сомонаи интернетӣ ва лавҳаи эълонҳо МХБ ва филиалҳо ҷойгир шуани онҳо, дар амал татбиқ мешаванд. 

Бонк ҳуқуқи аз мизоҷон гирифтани ҳақи хизматрасониҳои иловагиро (телекс, ирсоли ҳуҷҷатҳо, нусхаҳо, хароҷоти почтавӣ ва ғ.) дорад.   
 


