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Низомнома 

дар бораи тартиби интихоби бонк-агент барои пардохти  

ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон ҳангоми  

ба амал омадани ҳолати суғуртавӣ 

 

 

1. Муқаррароти умумӣ 

 

1. Низомнома дар бораи тартиби интихоби бонк-агент барои пардохти 

ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон цангоми ба  амал омадани цолати 

суғуртавк (минбаъд – Низомнома) дар асоси моддаи 6 ва 30 Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек” тация шудааст.  

2. Низомномаи мазкур тартиби интихоби бонк-агентро муайян 

менамояд, ки тариқи он Хазинаи суғуртаи пасандозцо шахсони воқек 

(минбаъд-Хазина) метавонад пардохти ҷубронпулии суғуртаро ба 

пасандоздорон цангоми ба амал омадани цолати суғуртавк амалк намояд.   

 

 

2. Тартиби интихоби бонк-агент 

 

3. Дар Хазина бо мақсади саривақт интихоб намудани бонк-агент барои 

пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон цангоми ба амал омдани 

цолати суғуртавк Комиссияи озмун барои интихоби бонк-агент (минбаъд - 

Комиссияи озмун) таъин карда мешавад, ки он аз 3 намоянда иборат аст: 

1) як намоянда аз Шӯрои нозирони Хазина - Раиси Хазина, ки тибқи 

вазифааш Раиси Комиссияи озмун роцбарк менамояд; 

2) як  намоянда аз Хазина; 

3) як намоянда аз Бонки миллии Тоҷикистон. 

4. Интихоби бонк-агент бо тариқи равон намудани мактуб ба 

ташкилотцои қарзк оиди санаи гузаронидани озмуни интихоби бонк-агент 

оғоз межбад. 



5. Ташкилотцои қарзк – иштирокчижни озмун, бояд дар муддати ду рӯзи 

пас аз санаи қабули мактуб дар бораи иштирок дар озмун ба Хазина дархост 

(замимаи 1) ирсол намоянд. 

6. Интихоби бонк-агент аз ҷониби Комиссияи озмун мутобиқи 

талаботцои Низомномаи мазкур амалк карда мешавад.  

7. Барои цар як цолати суғуртавк як бонк-агент интихоб карда мешавад. 

8. Комиссияи озмуни дархости пешницоднамудаи ташкилотцои 

қарзиро барраск намуда, аз рӯи натиҷаи озмун ташкилоти қарзии муносибро 

ба сифати бонк-агент интихоб менамояд.  

9. Комиссияи озмун ба Шӯрои нозирони Хазина натиҷацои озмунро 

барои тасдиқ пешницод менамояд.  

10. Дар бораи интихоби бонк-агент ба ташкилоти қарзие, ки аз ҷониби 

Комиссияи озмун ғолиб дониста шуд, мактуб равон карда мешавад.   

11. Хазина бо ғолиби озмун бонк-агент созишномаи агентиро ба имзо 

мерасонад.  

      12. Хазина маълумоти муфассалро оид ба интихоби бонк-агент, суроғаи 

цуқуқк ва ҷойгиршавии бонк-агент, сана, вақт, шакл ва тартиби амали 

пардохти ҷубронпулии суғуртаро дар сомонаи худ ҷойгир менамояд. 

Маълумоти мазкур инчунин бо забони давлатк ва расмк дар ҷойцои наможни 

бонк-агент ва ташкилоти қарзк, ки дар он цолати суғуртавк ба амал омадааст 

(аз ҷумла шӯъбацои онцо) ҷойгир карда мешавад. 

 

 

3. Талаботҳо нисбат ба бонк-агент 

 

13. Ташкилоти қарзк барои иштирок дар озмун, бояд ҷавобгӯи 

талаботцои зерин бошад: 

1) дорои сармоя ва воситацои худи бошад, ки ба талаботцои Бонки 

миллии Тоҷикистон  ҷавобгӯй аст; 

2) дорои шӯъбацои (филиалцои) минтақавк, ки ҷавобгӯи сохтори 

ҷуғрофии пасандозцо барои пардохти ҷубронпулии суғурта бошад.   

14. Пасандоздор цуқуқ дорад, ки бо бонк-агент шартномаи пасандозиро 

тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумцурии Тоҷикистон ба имзо расонад.  

15.  Бонк-агент ӯцдадор аст, ки ба Хазина цисобот оид ба пардохти 

маблағи ҷубронпулии суғуртаро аз рӯи шакле, ки дар созишномаи агентк 

оварда шудааст пешницод намояд. 

   

 

  Раиси Хазина                                        Ҳакимов А.А. 

 

  Сармуцосиб                                          Абуллов Р.А. 



 
Замимаи 1 

 

ДАРХОСТ 

 

барои иштирок дар озмуни интихоби бонк-агент оид ба пардохти ҷубронпулии суғурта 

ба пасандоздорон ҳангоми ба амал омадани ҳолати суғуртавӣ 

 

Ташкилоти  қарзии ___________________________________________________________, 

                            (номгӯи ташкилоти қарзк) 

дар шахсияти  _______________________________________________________________,  

(ному насаб, вазифа) 

 

ки дар асоси Оиннома амал мекунад (минбаъд – бонк), барои иштирок намудан дар 

интихоби бонк-агент оид ба пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон тибқи 

талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозцои шахсони 

воқек» дархости худро пешницод менамояд:   

Бо назардошти ин иттилоъ медицем, ки ________________________________________ :  
                                                                                             (номгӯи ташкилоти қарзк) 

1) фаъолияти ҷалби пасандозцои шахсони воқеиро аз санаи «___»__________20___ с. 

амалк менамояд (нусхаи иҷозатномаи БМТ замима мегардад);  

2) меъжрцои цатмии аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршударо барои 

давраи цисоботк ва 12 моци охир риоя менамояд; 

3) дорои сармояи худи ва воситацои худи мебошад, ки ба талаботцои Бонки миллии 

Тоҷикистон ҷавобгуй цастанд; 

4) аз рӯи андоз ва пардохтцои цатмк ӯцдадорицои мӯцлатгузашта надорад;  

5) иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро барои хизматрасонии хазинавк дорад. 

 

Ҳангоми ғолиби озмун эълон гардидани ташкилоти қарзк, ӯ созишномаи 

агентк байни Хазинаи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек ва бонк-агентро бо 

шартцое, ки дар Низомнома дар бораи тартиби интихоби бонк-агент барои 

пардохтани ҷубронпулк ба пасандоздорон цангоми ба амал омадани цолати 

суғуртавк оварда шудааст, ба имзо мерасонад.  

 

Замима: 

 

1) Нусхаи иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои фаъолияти бонкк. 

 

 

Роцбари ташкилоти қарзк:________________________________________ 

                                                                 (ному насаб, имзо) 

 

Сана: «____»____________20_____с. 

            ҷ.м.                                                                                                         


