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Бо Қарори Шӯрои нозирони  
Хазинаи суғуртаи пасандозҳои 
шахсони воқеӣ  
№_15_ аз «_26__» ___09__ с. 2018 
“тасдиқ шудааст” 

 
 
 

ТАРТИБИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ  
ҲИСОБОТИ №2-Х “МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ СОХТОРИ  

ПАСАНДОЗҲОИ СУҒУРТАШУДАИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ДАР  
ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ” 

 
Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи №2-Х “Маълумот дар бораи сохтори 

пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ дар Хазинаи суғуртаи пасандозҳои 
шахсони воқеӣ” (минбаъд - Тартиб) тибқи моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” таҳия шудааст. Дар ҳисобот 
маълумот дар бораи сохтори асъории пасандозҳои суғурташуда дар ташкилоти 
қарзии узви Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд - Хазина) аз рӯи 
тақсимоти маблағи бақияи пасандоз оварда мешавад.  
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 1. Ҳисоботи №2-Х “Маълумот дар бораи сохтори пасандозҳои суғурташудаи 
шахсони воқеӣ дар Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” (минбаъд - 
ҳисобот) аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ тибқи замима ба Тартиби мазкур пур карда 
шуда, ба Хазина дар муҳлати то санаи бистуми моҳи якуми пас аз семоҳаи анҷомёфта 
пешниҳод карда мешавад.  

2. Дар ҳисобот маълумот оид ба шумораи пасандоздорон ва бақияи маблағи 
пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ ба ҳолати санаи охири семоҳаи ҳисоботӣ 
нишон дода мешавад. 

3. Агар пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якчанд суратҳисоби пасандозӣ дошта 
бошад, онгоҳ ин суратҳисобҳо ҳамчун як суратҳисоби пасандозӣ дониста мешаванд.   

4. Барои ташкилоти қарзие, ки дар он ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст, 
ҳисобот ба санаи ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ пешниҳод карда мешавад.  

5. Маълумот оид ба маблағи пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ дар 
ҳисобот бо пули миллӣ нишон дода мешавад. Маблағи пасандозҳо бо асъори хориҷӣ 
аз рӯи қурби расмии муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон барои асъорҳои 
хориҷӣ дар рӯзи охири семоҳаи ҳисоботӣ ҳисоб карда мешавад.  

6. Уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ дар назди як пасандоздор ҳамчун бақияи 
маблағи умумии суратҳисобҳои пасандоздор алоҳида бо пули миллӣ ва асъори 
хориҷӣ (мувофиқан бо пули миллӣ аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон 
муқаррар кардашуда) нишон дода мешавад.   
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2. ТАРТИБИ ПУР КАРДАН ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ 
7. Дар сутуни 1-уми ҳисобот бақияи пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ 

аз рӯи тақсимоти зерин нишон дода мешавад: 
- аз 10 то 100 сомонӣ; 
- аз 101 то 17,500 сомонӣ; 
- аз 17,501 то 25,000 сомонӣ; 
- аз 25,001 то 50,000 сомонӣ; 
- аз 50,001 то 100,000 сомонӣ; 
- аз 100,001 то 500,000 сомонӣ; 
- зиёда аз 500,001 сомонӣ. 

8. Дар ҳолате, ки бақияи маблағи пасандозҳои суғурташуда зиёда аз 0,51 
сомониро ташкил медиҳад, бақияи маблағи пасандоз то як сомонӣ яклухт карда 
мешавад.   

9. Дар сутунҳои 2 ва 3-юми ҳисобот шумораи пасандоздорони суғурташуда ва 
маблағи пасандозҳои суғурташуда бо пули миллӣ нишон дода мешавад. 

10. Дар сутунҳои 4 ва 5-уми ҳисобот шумораи пасандоздорони суғурташуда ва 
маблағи пасандозҳои суғурташуда бо асъори хориҷӣ мувофиқан бо пули миллӣ аз 
рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон муқарраркарда нишон дода мешавад. 

11. Дар сутунҳои 6 ва 7-уми ҳисобот шумора ва маблағи умумии пасандозҳои 
суғурташудаи шахсони воқеӣ нишон дода мешавад. Сутуни 6 мувофиқан ба ҷамъи 
сутунҳо 2 ва 4 баробар буда, сутуни 7 мувофиқан ба ҷамъи сутунҳои 3 ва 5 баробар аст.  

12. Агар рӯзи охири муҳлати пешниҳоди ҳисобот ба рӯзи истироҳат (ид ё рӯзи 
дигари ғайрикорӣ) рост ояд, рӯзи охири пешниҳоди ҳисобот рӯзи аввали кории пас 
аз рӯзи истроҳат ба ҳисоб меравад.  
 
 

3. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
13. Санҷиши таҳияи дуруст ва пешниҳоди ҳисобот аз тарафи кормандони Хазина 

мутобиқи Тартиби мазкур амалӣ карда мешавад.  
14. Ҳисобот аз ҷониби иҷрокунанда, сармуҳосиб ва роҳбари ташкилоти қарзӣ ба 

имзо расонида ва бо муҳр тасдиқ карда мешавад. Дар ҳисобот санаи пешниҳоди 
ҳисобот аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ба Хазина ва рақами телефонӣ иҷрокунанда 
нишон дода мешавад. 


