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                                                                                             Бо Қарори Шӯрои  
                                                                                             нозирони  Хазинаи суғуртаи  
                                                                                             пасандозҳои шахсони воқеӣ 
                                                                                             №_12_ аз “_26_“ _09_ 2018 с.   
                  “тасдиқ шудааст” 
 

 
 
 

ҚОИДАҲОИ УМУМИИ ПАРДОХТИ ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА БА 
ПАСАНДОЗДОРОН  ҲАНГОМИ БАРҲАМДИҲИИ  

МАҶБУРИИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ 
 

Қоидаҳои умумии пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон ҳангоми 
барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ (минбаъд - Қоидаҳо) дар асоси моддаи 25 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» 
(минбаъд - Қонун) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 
шудааст. 

Қоидаҳои мазкур раванди батанзимдарории тартиби пардохти ҷубронпулии 
суғурта ба пасандоздорон ҳангоми барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ - узви 
низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ, аз ҷумла иштироки мудири махсус, 
барҳамдиҳанда ва бонк-агентро дар ташкили пардохти ҷубронпулии суғурта муайян 
менамояд. 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ  
1. Дар Қоидаҳои мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:  
- Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ  (минбаъд - Хазина) – 

шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ, ки дорои тавозуни мустақил ва муҳри мудаввар бо 
сабти номи худ ва акси Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии пасандоздоронро бо роҳи пардохти ҷубронпулии суғурта 
ҳимоя менамояд; 

- низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ - маҷмӯи тадбирҳои 
ташкилию ҳуқуқии пешбининамудаи Қонун, ки барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии пасандоздорон дар ташкилотҳои қарзӣ равона шудааст; 

- пасандозҳои суғурташуда - пасандозҳое, ки тибқи Қонун объекти ҳатмии 
суғурта мебошанд; 

- ҷубронпулии суғурта - маблағе, ки пасандоздор ба гирифтани он мутобиқи 
Қонун ҳангоми фаро расидани ҳолати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад; 

- пасандоздор - шахси воқеие, ки дар ташкилоти қарзӣ пасандоз дорад; 
- ҳолати суғуртавӣ - барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ тибқи қарори 

суд бе асосҳои муфлисшавӣ ё бо асосҳои муфлисшавӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ", ки сабаби ба вуҷуд 
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омадани ӯҳдадории Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ оид ба ҷуброни 
пули суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии муфлисшуда мегардад; 

- барҳамдиҳии маҷбурӣ - барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ бидуни 
асоси муфлисшавӣ, ки иҷозатномаи вай тибқи қонунгузории бонкӣ бозхонд шудааст 
ва барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ, ки иҷозатномаи вай бо сабаби муфлис 
шудан бозхонд шудааст; 

- барҳамдиҳанда - шахси дорои шаҳодатномаи Бонки миллии Тоҷикистон, ки 
бо қарори суд барҳамдиҳии ташкилоти қарзиро бе асосҳои муфлисшавӣ анҷом 
медиҳад;  

- мудири махсус - шахси дорои шаҳодатномаи Бонки миллии Тоҷикистон, ки 
бо қарори суд барҳамдиҳии ташкилоти қарзиро аз рӯи асосҳои муфлисшавӣ анҷом 
медиҳад; 

 - бонк-агент – ташкилоти қарзие, ки барои пардохти ҷубронпулии суғурта аз 
ҷониби Шӯрои нозирони Хазина интихоб ва тасдиқ шудааст; 

- созишномаи агентӣ - созишнома байни Хазина ва бонк-агент, ки тибқи он 
бонк-агент уҳдадор мешавад аз ном ва аз ҳисоби Хазина пардохти ҷубронпулии 
суғуртаро ба пасандоздорони суғурташудаи ташкилоти қарзии мавриди 
барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта амалӣ менамояд;  

- ҳуҷҷатҳои муайянкунанда - ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда ва 
тасдиқкунандаи пасандоздор, ки ба он тааллуқ дорад: ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
шахсият (шиноснома, шаҳодатнома ва ғ.), ваколатномаи бо тариқи нотариалӣ 
тасдиқшуда; шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос ва васият, васиятнома; шаҳодатнома дар 
бораи ҳуқуқ оид ба ҳиссаи мерос (ҳуқуқ ба пасандоз); шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқ 
дар ҳиссаи амвол; санадҳои судӣ (дар бораи эътирофи ворис ва гирифтани ҳиссаи 
мероси ба ӯ тааллуқдошта, тақсими мерос, қабули мерос аз ҷониби ворис, муайян 
намудани ҳиссаи меросҳо (дар бораи ҳиссаи ҳатмии меросхуранда) ва дигар 
санадҳои судӣ); ҳуҷҷатҳои дигаре, ки ҳуқуқи ворисро барои гифтани ҷубронпулии 
суғурта тасдиқ менамояд, хати вафотӣ пасандоздор дар ҳолате, ки шарти пардохти 
маблағ ба шахси муайян дар шартномаи бонкии пасандозӣ изҳор шуда бошад; 

- Феҳристи пасандоздорон – руйхати пасандоздорони ташкилоти қарзии 
мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта барои гирифтани ҷубронпулии 
суғурта, ки он аз ҷониби мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда ба Хазина пешниҳод 
карда мешавад.  

- аризадиҳанда – намояндаи пасандоздор (ворис) бо ваколатномаи тариқи 
нотариали тасдиқшуда, намояндаи қонунии пасандоздор (падару модар, 
фарзандхоншуда, васиҳо ва парасторон), вориси пасандоздор ё ин ки шахси дигаре, 
ки бо ариза барои пардохти ҷубронпулии суғурта муроҷиат менамояд, дар ҳолате, 
ки шарти пардохти маблағ ба ӯ бевосита дар шартномаи пасандози бонкӣ пешбинӣ 
шудааст; 

2. Пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии 
мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта аз ҷониби Хазина дар асоси талаботи 
Қонун ва Қоидаҳои мазкур аз ҳисоби захира барои ҷуброни пасандозҳои 
суғурташудаи Хазина амалӣ карда мешавад. 
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2. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ФЕҲРИСТИ ПАСАНДОЗДОРОН АЗ ҶОНИБИ 

 МУДИРИ МАХСУС ВА Ё БАРҲАМДИҲАНДА БА ХАЗИНА  
3. Мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда дар муддати панҷ рӯзи корӣ аз рӯзи ба 

вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ ба Хазина Феҳристи пасандозоронро дар шакли 
хаттӣ ва электронӣ, бо нишон додани маблағи ҷубронпулии суғурта ба ҳар як 
пасандоздор пешниҳод менамояд. Дар баробари ин, маблағи ҷубронпулии суғурта 
бо дарназардошти андозаи фарқияти маблағи пасандозҳои суғурташуда ва маблағи 
талаби ташкилоти қарзӣ нисбати пасандоздор, ки ба сифати қарздеҳ ё гаравдеҳ 
баромад намудааст, муайян карда мешавад. 

Феҳристи пасандоздорон ва санади қабул ва супурди он, ки дар шакли хаттӣ 
пешниҳод мешавад, бояд аз ҷониби мудири махсус ё барҳамдиҳанда ва сармуҳосиб 
имзо гардида бо муҳри ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ 
қарордошта тасдиқ карда шавад. Ҳуҷҷати мазкур дар Хазина мувофиқи тартиби 
муқарраршудаи мукотибот ба қайд гирифта мешавад. 

4. Феҳристи пасандоздороне, ки ба талаботи сархати дуюми банди 3 Қоидаҳои 
мазкур ҷавобгӯ намебошад, барои бақайдгирии дуруст ба мудири махсус ва ё 
барҳамдиҳанда баргардонида мешавад. 

5. Дар ҳолати аз ҷониби мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда тибқи талаботи 
банди 3 Қоидаҳои мазкур пешниҳод накардани Феҳристи пасандоздорон Хазина 
санад омода менамояд. На дертар аз як рӯзи пас аз рӯзи ба охир расидани муҳлати 
муайяншуда, Хазина ба мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда оид ба пешниҳод 
накардани Феҳристи пасандоздорон бо талаби пешниҳоди он огоҳинома ирсол 
менамояд. Дар баробари ин, ба Бонки миллии Тоҷикистон ба таври хаттӣ оид ба 
пешниҳод нагардидани Феҳристи пасандоздорон хабар медиҳад.  

Дар ҳолати аз ҷониби мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда дар муҳлати 
муқарраршуда пешниҳод нагардидани Феҳрасти пасандоздорон ва бо ин сабаб 
тамдид ёфтани муҳлати пардохти ҷубронпулии суғурта, Хазина бонк-агентро дар 
бораи тамдиди санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта огоҳ менамояд. 

6. Ҳангоми аз ҷониби мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда пешниҳод намудани 
Феҳристи пасандоздорон, ки ба талаботи банди 3 Қоидаҳои мазкур ҷавобгӯ 
мебошад, Хазина дар асоси ҳисоботҳои ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии 
маҷбурӣ қарордошта санҷиши такрории Феҳристи пасандоздоронро мегузаронад ва 
аз рӯи пурра ё нопурра будани он мудири махсус ва ё барҳамдиҳандаро огоҳ 
менамояд. Дар сурати риояи пурраи талаботи Феҳристи пасандоздорон Хазина 
санади қабул ва супурди Феҳристи пасандоздоронро на дертар аз се рўзи корӣ аз 
санаи гирифтани он ба имзо мерасонад.  

Дар мавриди аз рӯи санҷиши такрорӣ мувофиқ набудани Феҳристи 
пасандоздорон, Хазина дар давоми се рӯзи кори пас аз гирифтани Феҳристи 
пасандоздорон ҳисоботро оид ба камбудиҳои ҷойдошта омода намуда, барои 
бартараф намудан ба мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда пешниҳод менамояд.  

7. Мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда пас аз гирифтани ҳисобот оид ба 
камбудиҳои ҷойдошта ба Хазина дар муҳлатҳои мувофиқашуда тағйиру иловаҳоро 
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ба Феҳристи пасандоздорон пешниҳод менамояд ва дар сурати рад кардани ворид 
намудани ислоҳи камбудиҳо, ба таври хаттӣ сабаби онро нишон медиҳад. 

8. Феҳристи пасандоздорони дар шакли электронӣ пешниҳодшуда ва санади 
қабул ва супурди Феҳристи пасандоздорон, ки дар он Хазина камбудиҳоро ошкор 
кардааст, аз ҷониби Хазина бойгонӣ карда мешавад. Дар мавриди ҷой доштани 
ҳолати баҳс оид ба маълумоти дар Феҳристи пасандоздорон пешниҳодшуда, 
маълумоти дар бойгонии Хазина ҷойдошташуда, шакли электронии Феҳристи 
пасандоздорон ва санади қабул ва супурди Феҳристи пасандоздорон метавонад 
ҳамчун заминаи далелӣ истифода карда шавад. 

9. Мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда то санаи ба охир расидани муҳлати 
пардохти ҷубронпулии суғурта, бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур 
метавонад ба Феҳристи пасандоздорони ба Хазина пешниҳодшуда тағийру иловаҳо 
ворид намояд. 

Ҳангоми ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи пасандоздорон 
мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда ба Хазина мактуби хаттӣ оид ба боздошти 
пардохти ҷубронпулии суғуртаро бо тағйиру иловаҳои воридшуда пешниҳод 
менамояд ва дар хусуси пардохти ҷубронпулии суғурта маълумот дархост менамояд. 
Муҳлати пешниҳоди маълумот аз ҷониби Хазина бо мудири махсус ва ё 
барҳамдиҳанда мувофиқа карда мешавад.   

Хазина мактуби аз мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда гирифташударо ба 
бонк-агент барои боздошти пардохтҳо ирсол намуда, оид ба ҳолати пардохти 
ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон ва тағйирот дар Феҳристи пасандоздорон 
маълумот дархост менамояд. Маълумоти аз бонк-агент гирифташуда аз ҷониби 
Хазина ба мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда пешниҳод карда мешавад. 

10. Мактуб оид ба боздошти пардохти ҷубронпулии суғурта бояд аз ҷониби 
мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда ё шахси ивазкунандаи ӯ имзо карда шуда, дар худ 
асосҳои дохил намудани тағйиру иловаҳоро дошта бошад. 

11. Баъди аз мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда гирифтани тағйиру иловаҳо ба 
Феҳристи пасандоздорон, Хазина: 

а) санҷиши маълумоти пасандоздорро дар Феҳристи пасандоздорон (ному 
насаб, маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, рақами мушаххаси 
андозсупоранда, рақами суратҳисоби бонкӣ) бо маълумотҳои тағйирдодашуда  
мегузаронад; 

б) дар ҳолати дар Феҳристи пасандоздорон ҷой надоштани маълумот оид ба 
пасандоздор ё тағйир додани маълумотҳои он, маълумоти пешниҳоднамудаи 
мудири махсус ва ё барҳамдиҳандаро оид ба пардохти ҷубронпулии суғурта 
меомӯзад; 

в) далелҳои пардохт кардан ё накардани ҷубронпулии суғурта ба 
пасандоздорро дар асоси маълумоти бонк-агент аз рӯи ҷубронпулии пардохтшуда 
муайян менамояд; 

г) ба бонк-агент Феҳристи пасандоздорони ислоҳшударо ирсол менамояд. 
Дар ҳолати мувофиқ набудани маълумоти пасандоздор (ному насаб,  

маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, рақами мушаххаси андозсупоранда, 
рақами суратҳисоби бонкӣ) бо маълумоти Феҳристи пасандоздорони 
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тағйирдодашуда, инчунин агар маблағи ҷубронпулии суғурта бо назардошти 
пардохти ҷубронпулии суғурта аз ҷониби бонк-агент дар Феҳристи пасандоздорон 
кам карда шуда бошад, Хазина аз мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда маълумот оид 
ба ислоҳ намудан ё шарҳи тағйиру иловаҳо дар Феҳристи пасандоздоронро дархост 
менамояд. Дар чунин ҳолатҳо, пардохти ҷубронпулии суғурта ба чунин 
пасандоздорон боздошта мешавад. 

12. Мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда баъди пешниҳоди Феҳристи 
пасандоздорон, Хазинаро тибқи моддаи 35 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ” дар навбати қонеъ гардонидани талаботи 
қарздеҳон дохил намуда, маблағи ҷубронпулии суғуртаро ҳамчун уҳдадории 
ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта дар назди Хазина ба 
қайд мегирад. 

13. Мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда санҷиши пардохти маблағи 
ҷубронпулии суғурта аз ҷониби бонк-агент ба пасандоздорони ташкилоти қарзии 
мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордоштаро мегузаронад.  
 

3. ТАРТИБИ ПАРДОХТИ ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА 
14. Хазина дар давоми панҷ рӯзи пас аз ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ ва 

баъди аз ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта гирифтани 
маълумоти пурра оид ба уҳдадориҳо дар назди пасандоздорон дар бораи санаи 
оғози пардохти ҷубронпулии суғурта, номи бонк-агент, ки пардохти ҷубронпулии 
суғуртаро аз номи Хазина анҷом медиҳад, ҷой ва муҳлати пардохт ё ин ки тамдиди 
санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта дар воситаҳои ахбори омма эълон нашр 
мекунад.  

15. Маълумоти мазкур инчунин дар сомонаи расмии Хазина ҷойгир карда 
мешавад. Санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон метавонад 
дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон тамдид карда шавад.  

16. Пасандоздор маълумотро дар бораи барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти 
қарзӣ, санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта, тартиби пардохти ҷубронпулии 
суғуртаро метавонад бевосита аз Хазина дастрас намояд. 

17. Пардохти ҷубронпулии суғурта бо пули миллӣ тавассути бонк-агенти 
Хазина, ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Хазина тасдиқ шудааст амалӣ карда 
мешавад.  

Барои пардохти ҷубронпулии суғурта аз рӯи пасандозҳо бо асъори хориҷӣ, 
қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар рӯзи ба вуқӯъ омадани ҳолати 
суғуртавӣ муқаррар карда шудааст, истифода бурда мешавад.  

18. Пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии 
мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта дар асоси созишномаи агентӣ, ки 
байни Хазина ва бонк-агент баста шудааст, амалӣ карда мешавад.  

Мутобиқи созишномаи агентӣ бонк-агент ба худ уҳдадорӣ гирифта аз ном ва 
аз ҳисоби Хазина, пардохти ҷубронпулии суғуртаро ба пасандоздорон бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳои мазкур анҷом 
медиҳад. 
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19. Ҷубронпулии суғурта дар асоси бақияи пасандоз бе пардохти фоизҳои 
ҳисобшуда аз рӯи он ва на зиёда аз андозаи муқаррарнамудаи Қонун дода мешавад.  

20. Пардохти ҷубронпулии суғурта ба таври нақдӣ ё ғайринақдӣ тариқи 
интиқоли маблағи ҷубронпулии суғурта ба суратҳисоби нишондодаи пасандоздор 
дар асоси аризаи ӯ анҷом дода мешавад.   

21. Бонк-агент ҳуқуқ надорад, ки афзалияти пардохтро ба пасандоздорон 
муқаррар намояд. 

22. Бонк-агент пардохти ҷубронпулии суғуртаро танҳо дар асоси ҳисоби 
бонкии дар аризаи пасандоздор нишон додашуда амалӣ менамояд. 

23. Пасандоздор ё намояндаи ӯ ҳуқуқ дорад барои гирифтани ҷубронпулии 
суғурта дар давоми як соли ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ бо тартиби 
муқаррарнамудаи Хазина ба вай муроҷиат намояд.  
 

4. ТАРТИБИ ПАРДОХТИ ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА  
АЗ ҶОНИБИ БОНК-АГЕНТ  

24. Хазина ба бонк-агент Феҳристи пасандоздорони аз мудири махсус ва ё 
барҳамдиҳанда гирифтаро бо нишон додани ному насаб, рақам ва санаи ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи шахсият, маблағи ҷубронпулии суғурта, инчунин бо тағйиру 
иловаҳои воридшуда дар шакли электронӣ ва дар муҳлати дар созишномаи агентӣ 
муқарраршуда пешниҳод менамояд. 

25. Дар ҳолати аз ҷониби мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда дар муҳлати 
муқарраршуда пешниҳод нагардидани Феҳристи пасандоздорон ё ин ки аз ҷониби 
Хазина эътироф накардани Феҳристи пасандоздорони пешниҳодшуда, Хазина бонк-
агентро оид ба тамдиди санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта огоҳ менамояд. 

26. Бонк-агент то оғози санаи пардохти ҷубронпулии суғурта чорабиниҳои 
заруриро вобаста ба амалӣ намудани пардохти ҷубронпулии суғурта анҷом 
медиҳад. 

27. Бонк-агент маълумоти дар Феҳристи пасандоздорон ҷойдоштаро ба 
низоми автоматикунонии бонкии худ барои пардохти ҷубронпулии суғурта ворид 
менамояд.  

28. Дар ҳолати ошкор намудани хатогии техникӣ ҳангоми воридоти 
маълумоти Феҳристи пасандоздорон ба низоми автоматикии бонк, бонк-агент дар 
муддати ду рӯзи корӣ ба Хазина оид ба ин ҳолат мактуби хаттӣ равон мекунад.  

Хазина дар давоми се рӯзи корӣ аз санаи гирифтани мактуби огоҳии бонк-
агент, ба мудири махсус ва ё барҳамдиҳанда оид ба хатогии дар Феҳристи 
пасандоздорон ҷойдошта ва барои бартараф намудани он огоҳинома ирсол 
менамояд. 

29. Хазина бо мақсади пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон ба 
суратҳисоби махсуси худ, ки дар бонк-агент кушода шудааст, маблағро тибқи 
созишномаи агентӣ мегузаронад. 

30. Бонк-агент аз санаи оғози пардохти ҷубронпулии суғурта то санаи ба 
итмом расидани иҷрои созишномаи агентӣ, қабули аризаро оид ба пардохти 
ҷубронпулии суғурта анҷом медиҳад.  
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Бонк-агент қабули ҳуҷҷатҳо (ариза ва ҳуҷҷатҳои ба он замимашуда) ва 
пардохти ҷубронпулии суғуртаро тавассути воҳидҳои сохтории худ, ки 
пасандоздорон ба он муроҷиат менамоянд, анҷом медиҳад. 

31. Ҳангоми дар муҳлати дар Қонун муқарраршуда талаб намудани пардохти 
ҷубронпулии суғурта, пасандоздор ба бонк-агент ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод 
менамояд:  

- ариза оиди пардохти ҷубронпулии суғурта мутобиқи шакли аризаи аз ҷониби 
Хазина тасдиқшуда; 

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият. 
Дар ҳолати талаби пардохти ҷубронпулии суғурта аз ҷониби намояндаи 

пасандоздор:  
- ариза оиди пардохти ҷубронпулии суғурта мутобиқи шакли аризаи аз ҷониби 

Хазина тасдиқшуда; 
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият; 
- дар ҳолати муроҷиати васи - ҳуҷҷати, тасдиқкунадаи ҳуқуқи ӯ ба мерос ё ҳуқуқи 

истифодаи маблағи меросдиҳанда; 
- дар ҳолати муроҷиати намояндаи пасандоздор – ваколатномаи ба таври 

нотариалӣ тасдиқшуда. 
Дар мавриди пешниҳод карда натавонистани ҳуҷҷатҳо дар шакли аслӣ, ки 

ҳуқуқи гирифтани ҷубронпулии суғуртаро тасдиқ менамояд (шаҳодатномаи ҳуқуқи 
мерос, санадҳои судӣ ва ғ.) иҷозат дода мешавад, ки нусхаи нотариалӣ ё нусхаи аз 
ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки бо мӯҳри ин мақомот тасдиқ шудааст 
пешниҳод карда шавад.  
 32. Ҳуҷҷатҳои дар банди 31 Қоидаҳои мазкур зикршуда ба шахси ваколатдори 
бонк-агент супорида мешавад. Дар баробари ин шахси ваколатдори бонк-агент бо 
хоҳиши пасандоздор ба ӯ ариза оид ба пардохти ҷубронпулии суғурта пешниҳод 
карда,  барои пур кардани он кӯмак мерасонад. 
 33. Ҳангоми тасдиқи ҳуқуқи талаби пасандоздор нисбат ба ташкилоти қарзии 
мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта, бонк-агент пардохти ҷубронпулии 
суғуртаро ба пасандоздор на дертар аз панҷ рӯзи кории пешниҳоди ҳуҷҷатҳо 
пардохт мекунад. 
 34. Пардохти маблағи ҷубронпулии суғурта ба пасандоздор аз рӯи нишонаҳои 
қайднамудаи пасандоздор дар ариза анҷом дода мешавад. 
 35. Агар пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якчанд суратҳисоби пасандозӣ 
дошта бошад, он гоҳ ҷубронпулӣ дар асосӣ андозаи умумии маблағи дар 
суратҳисобҳои пасандозӣ мавҷудбуда ҷуброн карда, ин суратҳисобҳо ҳамчун як 
суратҳисоби пасандозӣ дониста мешаванд.  
 36. Дар ҳолати аз ҷониби пасандоздор кушодани суратҳисоби пасандозӣ дар 
бонк-агент, бонк-агент тибқи қонунгузории амалкунанда ва талаботи тартиби 
дохилии худ амал мекунад.  
 37. Дар ҳолати муроҷиати пасандоздор барои пардохти ҷубронпулии суғурта 
бонк-агент амалҳои зеринро анҷом медиҳад: 

- ҳуҷҷатҳои дар банди 31 Қоидаҳои мазкур овардашударо қабул менамояд; 
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- санҷиши маълумоти ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудани пасандоздорро бо 
маълумоти дар Феҳристи пасандоздорон овардашуда мегузаронад; 

- ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунандаи пасандоздорро меомӯзад; 
- тафтиши пасандоздорро аз рӯи Феҳристи пасандоздорон бо мақсади истиснои 

такроран пардохт кардани ҷубронпулии суғурта мегузаронад; 
- маълумоти пойгоҳи бонк-агентро оид ба қаблан пардохт кардан ё накардани 

ҷубронпулии суғурта ба пасандозорро месанҷад; 
- дар мавриди дуруст будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда бо Феҳристи 

пасандоздорон, маблағи ҷубронпулии суғуртаро ба пасандоздор пардохт мекунад; 
- дар ҳолати зарурӣ, метавонад дигар амалҳои дар Қоидаҳои мазкур зикршударо 

анҷом диҳад.  
38. Ҳангоми норозӣ будан аз ҷубронпулии суғурта пасандоздор метавонад дар 

давоми сӣ рӯзи баъди гирифтани беруннависи Феҳристи пасандоздорони 
ташкилоти қарзӣ маълумоти иловагиро ҷиҳати дастгирии аризааш барои 
ҷубронпулӣ ба Хазина пешниҳод намояд.      

39. Барои тасдиқи талаби худ пасандоздор метавонад ҳуҷҷатҳои иловагӣ 
зеринро пешниҳод намояд (ҳуҷҷатҳои аслӣ ё нусхаи тасдиқшудаи онҳо): шартномаи 
пасандозӣ; дафтарчаи пасандозӣ, санадҳои судӣ, ки мавҷудияти уҳдадориҳои 
ташкилоти қарзиро дар назди пасандоздор тасдиқ мекунанд, ҳуҷҷатҳои пардохт, 
беруннавис аз рӯи суратҳисоби пасандозӣ, пардохтнома, ордери воридоти-хазинавӣ, 
ки ҷойгиркунии маблағро дар суратҳисобҳои пасандозӣ тибқи қонун тасдиқ 
менамоянд. 

40. Хазина тибқи банди 38 Қоидаҳои мазкур маълумоти иловагиро фавран 
барои арзёбӣ ба ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта 
ирсол менамояд.  

41. Ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта дар 
давоми даҳ рӯзи баъди гирифтани маълумоти мазкур оид ба натиҷаҳои арзёбӣ ба 
Хазина ба таври хаттӣ хабар медиҳад ва Хазина пасандоздорро аз натиҷаи арзёбӣ 
фавран хабардор мекунад. 

42. Дар сурати баъди чунин арзёбӣ ба мувофиқа расидани пасандоздор ва 
ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарордошта аз рӯи ҷубронпулии 
суғурта, Хазина маблағи мувофиқашудаи ҷубронпулии суғуртаро ба пасандоздор 
тавассути бонк-агент пардохт мекунад.    

43. Қарор дар бораи рад кардани пардохти ҷубронпулии суғурта аз рӯи 
ҳолатҳои зерин қабул карда мешавад:  

- нопурра будан ё набудани маълумот дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи 
пасандоздорон, ки барои қабули қарор зарур мебошад; 

- ғайриимкон будани пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ, ки асосмандии талаби 
пасандоздорро тасдиқ менамояд; 

- мувофиқ набудани маълумот оид ба пасандоздор бо маълумоти дар 
Феҳристи пасандоздорон овардашуда. 

44. Нисбати ҳар як ҳолати пардохти ҷубронпулии суғурта, бонк-агент 
парвандаи пасандоздорро ташкил медиҳад, ки он аз ҳуҷҷатҳои зерин иборат 
мебошад: 
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1) ҳангоми муроҷиати пасандоздор; 
- аризаи аслии пасандоздор; 
- нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пасандоздор; 
- нусхаи ҳуҷҷати пардохт, ки дар он маблағи пардохти ҷубронпулии суғурта ба 

пасандоздор нишон дода шудааст; 
- тасдиқномаи бонк-агент, ки дар он рақами ҳисоби бонкии пасандоздор 

нишон дода шудааст (дар ҳолати пардохти ғайринақдӣ); 
2) ҳангоми муроҷиати намояндаи пасандоздор: 

- нусхаи аслии аризаи намояндаи пасандоздор; 
- ҳуҷҷатҳои муайянкунанда ё нусхаи онҳо тибқи талаботи дар Қоидаҳои 

мазкур муқарраршуда; 
- нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пасандоздор; 
- нусхаи ҳуҷҷати пардохт, ки дар он маблағи пардохти ҷубронпулии суғурта ба 

пасандоздор нишон дода шудааст; 
- тасдиқномаи бонк-агент, ки дар он рақами ҳисоби бонкии пасандоздор 

нишон дода шудааст (дар ҳолати пардохти ғайринақдӣ). 
 Маълумотҳои пасандоздорон аз ҷониби бонк-агент ба Хазина тибқи тартиб ва 
муҳлатҳои дар созишномаи агентӣ пешбинишуда ирсол карда мешавад.   

45. Ҳуҷҷатҳои пасандоздорон оид ба пардохти ҷубронпулии суғурта аз ҷониби 
бонк-агент ба Хазина дар асоси санад ва муҳлати дар созишномаи агентӣ 
пешбинишуда пешниҳод карда мешавад.  

46. Саридораи бонк-агент тибқи тартиб ва муҳлатҳои дар созишномаи агентӣ 
пешбинишуда ба Хазина оид ба рафти пардохти ҷубронпулии суғурта тибқи 
ҳисоботи пешбинишуда маълумот пешниҳод менамояд.  

47. Баъди аз ҷониби бонк-агент ба анҷом расонидани пардохти ҷубронпулии 
суғурта, Хазина бо бонк-агент санади ҷамъбастӣ оид ба пардохти ҷубронпулии 
суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ 
қарордоштаро ба имзо мерасонад. 
 

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
 

48. Ҳамаи он масъалаҳое, ки бо Қоидаҳои мазкур танзим нашудаанд, 
мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда 
мешаванд.  


