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Бо Қарори Шӯрои нозирони  
Хазинаи суғуртаи пасандозҳои 
шахсони воқеӣ  
№_16  аз «_26__» ___09___ с. 2018 

        “тасдиқ шудааст” 
 
 
 

ТАРТИБИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТИ №3-Х  
“МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ, КИ  

АЗ ҶОНИБИ ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ  
ҶУБРОН НАМЕШАВАНД” 

 
Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи №3-Х “Маълумот дар бораи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки аз ҷониби Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони 
воқеӣ ҷуброн намешаванд” (минбаъд - Тартиб) тибқи моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” таҳия шудааст. Дар 
ҳисобот маълумот дар бораи пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки аз ҷониби Хазинаи 
суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд - Хазина) ҳангоми ба вуқӯъ омадани 
ҳолати суғуртавӣ ҷуброн карда намешавад, нишон дода мешавад.   
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 1. Ҳисоботи №3-Х “Маълумот дар бораи пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки аз 
ҷониби Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ҷуброн намешаванд” 
(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 пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки ҳангоми ба 
вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ аз ҷониби Хазина ҷуброн карда намешавад, ба 
ҳолати санаи охири семоҳаи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.  

3. Ташкилотҳои қарзие, ки дар онҳо ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст, 
ҳисоботро ба санаи ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ пешниҳод менамоянд.  

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

2. ТАРТИБИ ПУР КАРДАН ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ 
 

5. Дар сутуни 2-юми ҳисобот ҳолатҳои ҷуброн накардани пасандозҳои 
шахсони воқеӣ нишон дода мешаванд, аз ҷумла: 

- пасандозҳое, ки ба онҳо ташкилоти қарзӣ барои ҳисобӣ кардани қарзҳо бо 
пасандоздорон дар доираи маблағи қарзи пасандоздорон ҳуқуқ дорад; 

- пасандозҳое, ки таҳти гарав қарор доранд; 
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- пасандозҳое, ки бо роҳи ҷиноят ба даст омадаанд ё пасандозҳое, ки аз 
ҷониби суд ҳабс карда шудаанд; 

- пасандозҳое, ки аз рӯи хулосаи Бонки миллии Тоҷикистон вазъи моливии 
ташкилоти қарзиро бад кардаанд; 

- пасандозҳои шахсони вобастаи (алоқаманди) ташкилоти қарзӣ, ки тибқи 
қонун муайян шудаанд, инчунин шахсоне, ки дар давоми соли охир то 
барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ чунин вобаста ҳисобида мешуданд; 

- пасандозҳои шарикони ширкати аудиторӣ, ки ба сифати аудиторҳои 
ташкилоти қарзӣ дар соли тақвимӣ пештар аз таърихи фаро расидани ҳолати 
суғуртавӣ ҷалб шуда буданд; 

- пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки беш аз панҷ фоизи саҳмияҳои ташкилоти 
қарзиро бо гирифтани манфиат дар ихтиёр доранд; 

- пасандозҳое, ки дар филиалҳои хориҷии ташкилоти қарзӣ ҷойгир карда 
шудаанд; 

- пасандозҳои баробар ба ҳар гуна маблағи қарзи пардохтнашудаи 
пасандоздор дар назди ташкилоти қарзӣ; 

- пасандозҳо ба маблағи камтар аз 10 сомонӣ.  
6. Дар сутуни 3-юми ҳисобот шумораи ҳисобҳои пасандозии шахсони воқеие, 

ки аз ҷониби Хазина ҷуброн карда намешаванд, оварда мешавад.  
7. Дар сутуни 4-уми ҳисобот маблағи пасандозҳои шахсони воқеӣ, ки аз 

ҷониби Хазина ҷуброн намешавад бо пули миллӣ нишон дода мешавад.    
8. 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 
9. Санҷиши таҳияи дуруст ва пешниҳоди ҳисобот аз тарафи кормандони 

Хазина мутобиқи Тартиби мазкур амалӣ карда мешавад.  
10. 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. 


