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ДАСТУР БА ПАСАНДОЗДОРОН

НИЗОМИ СУҒУРТАИ

ПАСАНДОЗҲОИ

ШАХСОНИ ВОҚЕӢ

Боварӣ ҳосил намоед, ки ташкилоти қарзӣ, ки 

дар он Шумо мехоҳед маблағи худро ба 

пасандоз гузоред (суратҳисоби пасандозӣ 

кушоед), узви низоми суғуртаи пасандозҳои 

ш а х с о н и  в о қ е ӣ  м е б о ш а д  ( ф е ҳ р и с т и  

ташкилотҳои қарзии узви низоми суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ дар сомонаи 

Хазина оварда шудааст).

Бо диққат дурустии ворид намудани маълумоти 

ному насаб, санаи таваллуд, мушаххасоти 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, РМА, суроғаи 

зист ва рақами телефонии Шуморо дар 

шартномаи пасандозӣ санҷида бароед.

Ҳамеша ба ташкилоти қарзӣ дар бораи иваз 

намудани маълумоти шахсӣ хабар диҳед, то ин 

ки Шуморо оид ба вуқуъ омадани ҳолати 

суғуртавӣ саривақт хабардор карда шавад.

Ҳ у ҷ ҷ а т ҳ о и  т а с д и қ к у н а н д а и  к у ш о д а н и  

суратҳисоби пасандозӣ ва воридкунии маблағ 

ба онро нигоҳ доред (шартномаи пасандози 

бонкӣ, расиди хазинавӣ, чекҳо, иқтибосҳо), то 

ин ки ҳангоми муайян намудани андозаи 

ҷубронпулӣ ихтилофот ба миён наояд.

Ба бонк-агент барои гирифтани ҷубронпулии 

суғурта дар вақти ба Шумо муносиб то ба анҷом 

расидани раванди пардохти ҷубронпулӣ  

муроҷиат намоед (дар давоми як сол).

Агар имконпазир бошад, дар рӯзҳои аввали 

пардохти ҷубронпулии суғурта барои 

гирифтани маблағи худ шитоб накунед - шояд 

дар бонк-агент навбати зиёд ҷой дошта бошад.

МАСЪЛИҲАТИ МУФИД

БА ПАСАНДОЗДОРОН

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

кӯчаи Маяковский 77/2

www.idif.tj  info@idif.tj 

www.Idif.tj

Муҳтарам пасандоздорон!

Барои гирифтани маълумоти муфассал

аз сомонаи Хазина истифода баред.

www.idif.tj

ТАРТИБИ ПАРДОХТИ

ҶУБРОНПУЛИИ

СУҒУРТА

Дар бораи ба вуқуъ омадани ҳолати 

суғуртавӣ аз сомонаи Бонки миллии 

Тоҷикистон ва Хазина маълумот гиред.

Аз сомонаи Хазина ё аз васоити ахбори омма 

дар бораи тариқи кадом бонк-агент ҷубронпулии 

суғурта пардохт мегардад, хабардор шавед.

Пардохти ҷубронпулӣ НА ДЕРТАР АЗ 14 РӮЗ

пас аз ба вуқуъ омадани ҳолати суғуртавӣ 

оғоз мегардад.

Бо ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба бонк-агент 

муроҷиат намоед ва ҷубронпулии 

суғуртаро гиред.

+992 (44) 600 32 45
+992 (44) 600 35 45



ҲОЛАТИ СУҒУРТАВӢ

ЧИСТ?

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 омадани уҳдадории Хазина 

оид ба ҷуброни пули суғурта ба пасандоздорони 

ташкилоти қарзии муфлисшуда мегардад.

ҶУБРОНИ ПУЛИ СУҒУРТА

БА ПАСАНДОЗДОРОН

Ҳангоми ба вуқуъ омадани ҳолати суғуртавӣ, мутобиқи 

Қонун, андозаи ҷубронпулӣ аз рӯи пасандозҳо зерин 

мебошад:

џ� бо пули миллӣ на зиёда аз   500 (панҷсад)

нишондиҳанда барои ҳисобҳо;

џ бо асъори хориҷӣ на зиёда аз  350 (сесаду панҷоҳ)

нишондиҳанда барои ҳисобҳо.

ОЁ ФОИЗИ ПАСАНДОЗҲО

ҶУБРОН МЕШАВАД?

Фоизи пасандозҳо аз ҷониби Хазина ҷуброн карда 

намешавад. Агар тибқи шартномаи пасандозӣ 

сармоякунонии фоизи пасандоз пешбинӣ шуда бошад, 

он гоҳ ҷубронпулӣ аз рӯи маблағи бақияи пасандоз 

пардохт карда мешавад.

ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА

БО КАДОМ АСЪОР

ПАРДОХТ КАРДА МЕШАВАД?

Пасандозҳое, ки бо пули миллӣ гузошта шудаанд, бо 

пули миллӣ ҷуброн карда мешаванд. Пасандозҳое, ки 

бо асъори хориҷӣ гузошта шудаанд, аз рӯи қурби 

расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар рӯзи ба вуқуъ 

омадани ҳолати суғуртавӣ муқаррар карда шудааст, бо 

пули миллӣ ҷуброн карда мешаванд.

ЭЪЛОНИ ХАЗИНА ОИД БА

ОҒОЗИ ПАРДОХТИ

ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА

Пас аз ба вуқуъ омадани ҳолати суғуртавӣ Хазина оиди 

бонк-агент, ҷой, вақт ва тартиби қабули дархостҳо 

барои пардохти ҷубронпулии пасандозҳо дар 

воситаҳои ахбори омма эълон интишор менамояд. 

Эълон инчунин дар даромадгоҳи бинои бонк-агент ва 

ташкилоти қарзии барҳамдодашуда, инчунин дар 

сомонаи расмии Хазина www.idif.tj. ҷойгир карда 

мешавад.

ТАРТИБИ ПАРДОХТИ

ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА

АЗ РӮИ ПАСАНДОЗҲО

Пардохти ҷубронпулии суғурта аз рӯи пасандозҳо на 

дертар аз 14 рӯзи тақвимӣ пас аз ба вуқуъ омадани 

ҳолати суғуртавӣ оғоз мегардад.  Пардохти 

ҷубронпулии суғурта тавассути бонк-агент дар асоси 

аризаи пасандоздор, дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ 

бо роҳи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби 

нишондодаи пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ анҷом 

дода мешавад.

ҲУҶҶАТҲОИ ЗАРУРӢ

БАРОИ ГИРИФТАНИ

ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА

- Ариза дар шакли муқарраршуда (ба пасандоздор 

дар бонк-агент пешниҳод мегардад);

- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти пасандоздор;

- Шартномаи пасандози бонкӣ;

- Ваколатнома, агар аз номи пасандоздор намояндаи 

қонунӣ муроҷиат намояд.

НИЗОМИ СУҒУРТАИ

ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ

ВОҚЕӢ ЧИСТ?

Низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ 

маҷмӯи чораҳо оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонунии пасандоздорон бо роҳи пардохти 

ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон ҳангоми ба 

вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ дар ташкилотҳои 

қарзии узви Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони 

воқеӣ мебошад.

Ҳадафи низоми суғуртаи пасандозҳои шахсони 

воқеӣ таъмини суботи молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла нигоҳ доштани эътимоди 

аҳолӣ ба низоми бонкӣ мебошад.

Асосҳои фаъолияти низоми суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” 

танзим карда мешавад.

Бо мақсади таъмини самаранокии низоми суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ Хазинаи суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд - Хазина) 

фаъолият менамояд. Хазина пардохти ҷубронпулии 

суғуртаро ба пасандоздорон ҳангоми ба вуқуъ 

омадани ҳолати суғуртавӣ пардохт менамояд, 

феҳристи ташкилотҳои қарзӣ–узви низоми суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеиро пеш мебарад, 

баҳисобгирӣ ва ҷамъоварии пардохтҳоро аз 

ташкилотҳои қарзӣ амалӣ менамояд.

МАҚСАДҲОИ ХАЗИНА ИНҲОЯНД:

- ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

пасандоздорон бо роҳи пардохти ҷубронпулии 

суғурта;

- таҳкими боварии аҳолӣ ба низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.
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