
Замимаи 1 

ба Тартиби баҳисобгирии

пасандозҳои суғурташуда 

дар ташкилотҳои қарзӣ
Номгӯи ташкилоти қарзк  _____________________________________

                                                                                                     "Маълумот оид ба пасандозҳои шахсони воқеӣ дар ташкилоти қарзӣ, барои ҳисоби ҷубронпулӣ" 

ба санаи "____" ______________20___ с. 

Рақами 

цуҷҷати 

тасдиқкуна

ндаи 

шахсият 

Сана ва 

мақомоти 

цуҷҷатро 

дода 

маблағи бақия 

аз рӯи 

пасандоз бо 

асъори 

пасандоз

маблағи бақия 

аз рӯи 

пасандоз 

мутаносибан 

бо сомонк 

маблағи 

фоизцои 

цисобшуда бо 

асъори 

пасандоз

маблағи 

фоизцои 

цисобшуда 

мутаносибан бо 

сомонк 

Ҷамъ бо 

сомонк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12+14

Ҷамъ аз рӯи 

пасандоздор ХХХ 0.00 ХХХ 0.00 0.00

Ҳамагӣ

Раиси Ражсат  ___________________ Иҷрокунанда: __________________________

Сармуцосиб _____________________ Телефон: ___________________________

Ҷ.М.

№ 

р/т

Ному насаби 

пурраи 

пасандоздор 

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 

шахсият 

РМА

Суроғаи зисти 

пасандоздор, 

рақами телефон  

Рақами 

шартномаи бонкк 

(пасандоз, корти 

пардохтк ва ғ.), 

шартномаи 

қарзк, санаи 

бастани 

шартнома 

Рамзи асъори 

пасандоз, 

рамзи асъори 

қарзк 

пасандоздор 

Рақами 

цисоби 

тавозунк 

Рақами цисоби шахсии 

пасандоздор, корти 

пардохтк, цисоби 

қарзк, фоизцои 

цисобшуда аз рӯи 

пасандоз, фоизцои 

цисобшуда аз рӯи қарз

Маблағи пасандозк гузошташуда ва маблағи фоизцои цисобшуда аз рӯи 

пасандоз 



Замимаи 1 

ба Тартиби баҳисобгирии

пасандозҳои суғурташуда 

дар ташкилотҳои қарзӣ

Бақия маблағи 

талаби 

ташкилоти 

қарзк нисбати 

пасандоздор 

бо асъори 

талаб  

Бақия маблағи 

талаби 

ташкилоти 

қарзк нисбати 

пасандоздор 

мутаносибан 

бо сомонк 

Маблағи 

талаби 

фоизцои 

цисобшуда аз 

рӯи асъори 

талаб 

Маблағи 

талаби 

фоизцои 

цисобшуда 

мутаносибан 

бо сомонк 

Ҷамъ 

маблағи 

умумии 

талаб бо 

сомонк 

Бақияи маблағ аз 

рӯи фоизцои 

цисобшудаи 

пасандоз  аз рӯи 

натиҷаи 

цисоббаробаркунк 

мутаносибан бо 

сомонк

Бақия маблағ аз рӯи 

қарзк асоси аз рӯи 

натиҷаи 

цисоббаробаркунк 

мутаносибан бо 

сомонк

Ҷамъ аз рӯи 

бақияи 

уцдадорк/талаб 

ташкилоти қарзк 

мутаносибан бо 

сомонк 

16 17 18 19 20=17+19 21=14+20 22 23 24 25 26=23-25 27 28

ХХХ 0.00 ХХХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Саридора

Бақияи уцдадории 

ташкилоти қарзк 

дар назди 

пасандоздор аз рӯи 

натиҷаи 

цисоббаробаркунк 

бо сомонк

Маблағи 

ҷубронпулии 

суғурта ба 

пасандоздор, 

мутобиқи Қонуни 

ҶТ "Дар бораи 

суғуртаи 

пасандозцои 

шахсони воқек" бо 

сомонк

Бақияи 

пасандозцо бо 

фоизцои 

цисобшуда пас 

аз пардохти 

ҷубронпулии 

суғурта ба 

пасандоздор бо 

сомонк

Пасандозцое, ки 

мутобиқи моддаи 

24 Қонуни ҶТ 

"Дар бораи 

суғуртаи 

пасандозцои 

шахсони воқек" 

ҷуброн карда 

намешаванд 

Мавқеи 

ҷойгиршавии 

воциди сохтори 

ташкилоти 

қарзк 

(саридора, 

филиал, МХБ) 

Бақияи уцдадорк/талаби ташкилоти қарзк нисбати 

пасандоздор аз рӯи натиҷаи цисоббаробаркунк 
Маблағи талаби ташкилоти қарзк нисбати пасандоздор 


