Тарофаҳо

Намуди хизматрасониҳо
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Ҳаҷми
тарофа

Амалиётҳо оиди ҳисобҳои бонкӣ

1.1 Кушодани ҳисоб ва омодаи шартномаи ҳисоби бонкӣ барои

- шахсони воқеъӣ

0.00

- ташкилоти хайриявӣ ва ҷамъияти маъюбон

0.00

- дигар муштариён

50.00

1.2 Бастани ҳисоб

0.00

1.3 Пешниҳоди маълумотномаву тасдиқномаҳо бо дархости Муштариён:

а) Ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони Инфиродӣ

- пешниҳоди иқтибос аз ҳисоб ба тариқи почтаи электронӣ

0.00

- нусхаи иқтибос аз ҳисоб дар давраи муайян (барои як иқтибос)

15.00

- нусхаи такрории нусхаҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ барои иқтибос
аз ҳисоб (барои як адад)
- маълумотнома-тасдиқнома оиди ворид ё аз ҳисоб
баровардани васоити пулӣ

1.00

40.00

- маълумотнома-тасдиқнома оиди набудани қарз дар бонк

20.00

- нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои як саҳифа)

2.00

б) барои шахсони ҳуқуқӣ

- пешниҳоди иқтибос аз ҳисоб ба тариқи почтаи электронӣ

0.00

- маълумотнома-тасдиқнома оиди бақия дар ҳисоб

20.00

- маълумотнома-тасдиқнома оиди набудани қарз дар бонк

10.00

1.4 Пешниҳоди дафтарчаи чекӣ барои ҳисоби бонкӣ

- 25 варақ

35.00

- 50 варақ

50.00

1.5 Тасдиқи дафтарча бо намунаҳои имзоҳо ва нусхаи ҳуҷҷатҳои тасдиқӣ
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- тасдиқи дафтарча бо намунаи имзои шахсони ҳуқуқи имзои якум
ва дуввум барои ҳуққатҳои асосӣ, тасдиқкунандаи шахсиятдошта

10,00 барои имзо

- тасдиқи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқӣ дар асоси асл

2,00 барои саҳифа

Амалиётҳои баҳисобгирӣ ва интиқолӣ

2.1 Пардохтҳо дар ҳудуди ҶТ бо сомонӣ:

а) дар дохили системаи "Спитамен Банк":

- пардохтҳо дар намуди коғазӣ

0.00

- пардохтҳои аз системаи Интернет-банкинг гирифта

0.00

б) ба дигар бонкҳои ҶТ:

- пардохтҳо дар намуди коғазҳо:

- то 11-00

1.50

- аз 11-00 то 14-00

2.00

- аз 14-00 то 16-00

3.00

- баъди 16-00

5.00

- платежи полученные по системе Интернет-банкинг

- то 11-00

1

- аз 11-00 то 14-00

1.50

- аз 14-00 то 16-00

2.00

- баъди 16-00

3.00

2.2 Гузаронидани пардохтҳои асъорӣ ба дигар бонкҳо, ба воситаи SWIFT ё TELEX:

- бо ЕВРО

150 сомони**

- бо доллари ИМА

150 сомони**

- бо рубли русӣ ва дигар асъор

- бо дигар асъор

50 сомони**

20 доллари ИМА

2.3 Пешниҳоди нусхаҳои паёмҳо оиди пардохти гузаронидашуда

20.00

дар формати SWIFT ё TELEX
2.4 Гузаронидани пардохтҳо ба тариқи экспресс-интиқол
ба воситаи SWIFT ё TELEX дар муддати 2 соат

андозаи дукарата б.2.2.

2.5 Тафтишот, вориди ислоҳот ва аниқ кардани реквизитҳо дар
пардохтҳо дар бонкҳои дигар, бо дархости Муштарӣ

- оиди пардохтҳо бо сомонӣ

- оиди пардохтҳо бо ЕВРО

- оиди пардохтҳо бо доллари ИМА

- оиди пардохтҳо бо рубли русӣ ва дигар асъорs

20.00

100,00 евро

100,00 доллари ИМА

50,00 доллари ИМА

2.6 Интиқоли пул бе боз намудани ҳисоб дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон

- интиқоли пул дар дохили система бо сомонӣ (ҳангоми пулдиҳӣ гирифта мешавад)

0,5% аз маблағ

- интиқол ба дигар бонкҳои ҶТ бо сомонӣ (ҳангоми интиқол гирифта мешавад)

0,5% аз маблағ

- интиқол дар дохили система бо асъор - аз номи худ ба номи худ
(ҳангоми пулдиҳӣ гирифта мешавад)

0,5% аз маблағ

2.7 Интиқоли пул бе боз намудани ҳисоб - интиқол ба хориҷи кишвар

- интқоли пул ё пулдиҳӣ бо системаи интиқоли пулҳо

- интиқоли пул бо SWIFT ё TELEX

- пулдиҳӣ пули интиқолшудаи бо системаи SWIFT ё TELEX омада
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бо системаи тарофаҳо

мувофиқи б .2.2.

1% аз маблағ

Амалиётҳои хазинавӣ

3.1 Додани пули нақд аз ҳисоби бонкии Муштарӣ:
- додани пули нақде, ки пештар ба ҳисоби бонкӣ шахсонӣ воқеӣ
ба таври нақд қабул карда шуда буд

0.00

- додани пули нақд бо асъори миллӣ

0,8% аз маблағ

- додани пули нақд бо асъори хориҷӣ

1% аз маблағ

3.2 Майдакунии пули миллии майда ба калон
(барои ҳар як варақи барои мубодилаи пул қабулшуда)

0.50

3.3 Мубодилаи пулҳои фарсудашуда ба пули коршоям:

- бо сомонӣ

- бо асъори хориҷӣ

0.00

15% аз маблағ

3.4 Қабули 1 адад пули фарсудашуда барои гузаронидани экспертиза экспертиза

0.20

3.5 Қабули нақд ва чизҳои қимматбаҳо барои нигоҳдорӣ (барои шабонарӯз)

15.00

3.6 Ҳамраҳӣ ва интиқоли нақди муштарӣ

4

тибқи шартнома

Амалиётҳои асъорӣ-мубодилотӣ

4.1 Мубодилаи асъри миллӣ ба асъори хориҷӣ

тибқи қурби бонк

4.2 Мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори миллӣ

тибқи қурби бонк

4.3 Майдакунии асъори хориҷии як намуд
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- пулҳои майда ба калон (барои ҳар як варақи пули қабулшуда)

0.50

- пулҳои калон ба майда (барои ҳар як пули додашуда)

0.30

Амалиётҳои қарзӣ

5.1 Амалиёт бо ҳисоби бонкии қарзӣ:

- комиссия барои додани маблағи қарзи нақд

- мубодилаи асъори миллӣ барои пардохти қарз

0.00

тибқи қурби бонк

- пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо барои гарав, бо дархости муштарӣ (барои 1 ҳуҷҷат)

10.00

- пешниҳоди маълумотнома оиди набудани қарз

20.00

- пешниходи дубликат оиди озод намудани гарав

20.00

-ивази гарв

мувофиқи шартнома

5.2 Хизматрасонӣ оиди аккредитиви ҳуччатӣ:

a)Аккредитивҳои хориҷӣ, ки бо супориши муштарёни бонк бароварда шудааст:

- баровардани аккредитив бо гарави пул ё бонки севвум

- баровардани аккредитив бе гарави пул и бонки севвум

0,35 % аз маблағ
(min 350 maх 5 000 сомонӣ)
тибқи қарори
Кумитаи Қарзӣ

- огоҳкунии бенефитсиар оиди аккредитив

150.00

- тағйирдиҳии шарти аккредитив (барои ҳар як бастаи тағйирот)

100.00

- огоҳкунии тағйирот оиди акрредитив

150.00

- пардохт оиди аккредитив

- тафтиши ҳуҷҷатҳо оиди аккредитив

тибқи б.2.2.
0,1 % аз маблағ
(min 350 maх 2500 сомонӣ)

- комиссия барои ихтилофот дар ҳуҷҷатҳо (барои ҳар як ихтилофот)

120.00

- пардохт барои ҳар як паёми свифтӣ (дар доираи аккредитив)

45.00

- фиристонидани бастаи ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақлӣ

- бекоркунии аккредитив то баохир расидани мӯҳлати эътибори он

арзиши аслӣ
200 + хароҷоти
бонки муросилот

б) Аккредитивҳои содиротӣ, ки дигар бонкҳо кушодаанд:

- огоҳкунии бенефитсиар оиди аккредитив

- иловаи тасдиқ бо шарти пешниҳоди гарави пулӣ аз ҷониби муштарӣ

- иловаи тасдиқ бе шарти пешниҳоди гарави пулӣ аз ҷониби муштарӣ

0,1 % аз маблағ
(min 200 maх 2000 сомонӣ)
0,1 % аз маблағ
(min 200 maх 500 сомонӣ)
тибқи қарори
Кумитаи Қарзӣ

- вориди тағйиротоиди аккредитив (барои ҳар як бастаи тағйиротза)

150.00

- бекоркунии аккредитив то ба охир расидани мӯҳлати эътибори он

200.00

- комиссия оиди ихтилофот дар ҳуҷҷатҳо (барои ҳар як ихтилофот)

100.00

5.3 Кафолати бонкӣ:
а) Кафолатҳое, ки бо дархости принсипал - муштарии бонк
бароварда мешаванд:
- баровардани гарав бо пешниҳоди кафолати пул

- баровардани гарав бе пешниҳоди пул, бо гарави мулкӣ ё кафилӣ

- пардохт бо пешниҳоди талабот оиди гарав
- тағйир додани шарти кафолат - ба ғайри маблағ
(барои ҳар як бастаи тағйирот)

2,5% аз маблағ
тибқи қарори
Кумитаи Қарзӣ
тибқи б.2.2.

200.00

- баровардани тамоми намуди паёми свифтӣ,

50 + комиссияи

ҳамчунин огоҳкунӣ оиди кафолат

бонки муросил

- бекоркунии кафолат то ба охир расидани мӯҳлати эътибори он

200.00

б) Кафолатҳое, ки аз ҷониби бонкҳои дигар ба манфиати
бенефитсиар - муштарии бонк бароварда шудааст:
- огоҳкунии бенефитсиар

- огоҳкунӣ оиди тағйир додани кафолат (барои ҳар як бастаи тағйирот)

200.00

300.00

- хароҷоти почта
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аз арзиши аслӣ

Хизматрасонии машваратӣ

а) Хизматрасонии машваратӣ бо дархости муштарӣ:
- оиди масъалаҳои фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории муштарӣ
(барои як маротиба)
- оиди дигар масъалаҳои хизматрасонии бонк

б) Кофтукови ҳуҷҷатҳо дар бойгонии бонк, бо дархости муштарӣ:

30.00

тибқи шартнома

50.00

- ҳуҷҷатҳои бонкии мӯҳлаташон эътибор дошта (барои 1 ҳуҷҷат)

18.00

- дигар ҳуҷҷатҳо (барои як ҳуҷҷат)

25.00

в) Таҳияи мактубҳо ва дигар намуди ҳуҷҷатҳо бо дархости муштарӣ (барои як ҳуҷҷат)

г) дигар намудҳои хизматрасонии машваратӣ

10.00

тибқи шартнома

* *Тарофаҳое, ки бо асъори хориҷӣ нишон дода шудаанд, мувофиқи қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон, барои ҳамон рӯз гирифта мешаванд
**Тағйироти ба б.2.2, дар асоси Қарори Раёсат аз 01.12.2015 ворид шуда, то қарордоди дигари махсуси Раёсати Бонк эътибор дорад.

