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      Замимаи 2 
       ба Тартиби баҳисобгирии пасандозҳои 
       суғурташуда дар ташкилотҳои қарзӣ 
        

 
 
 

Тарзи пур кардани ҷадвали  
“Маълумот оид ба пасандозҳои шахсони воқеӣ  

дар ташкилотҳои қарзӣ барои ҳисоби ҷубронпулӣ» 
 

Ҷадвали “Маълумот оид ба пасандозҳои шахсони воқеӣ дар ташкилотҳои 
қарзӣ барои ҳисоби ҷубронпулӣ» ба тарзи зайл пур карда мешавад: 

1. Дар сутуни 1-ум рақами тартибии пасандоздори ташкилоти қарзӣ 
нишон дода мешавад.  

2. Маълумоти пурра оид ба пасандоздор дар сутунҳо 2,3,4,5,6 бояд нишон 
дода шавад: 

- ному насаби пурраи пасандоздор; 
- рақами ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти пасандоздор;   
- санаи додани ҳуҷҷати тасдиқкунанда ва аз ҷониби кадом мақомот дода 

шудааст; 
- РМА (рақами мушаххаси андозсупоранда); 
- суроғаи зисти пасандоздор ва рақами телефони пасандоздор. 

3. Дар сутуни 7-ум маълумот оид ба шартномаи пасандоздор бо 
ташкилоти қарзӣ аз рӯи пасандоз ва ҳам аз рӯи қарз (агар талаби ташкилоти 
қарзӣ ҷой дошта бошад) бо нишон додани рақам ва санаи шартнома оварда 
мешавад. Маълумот оиди ҳар як шартнома дар сатри алоҳида нишон дода 
мешавад.   

4. Дар сутуни 8-ум рамзи асъори дар шартнома зикргардида бо ҳарф 
(TJS, USA, EUR , RUB ва ғайра) нишон дода мешавад. 

5. Дар сутуни 9-ум рақами ҳисоби тавозунӣ аз рӯи пасандоз, фоизҳои 
ҳисобшуда аз рӯи пасандоз, рақами ҳисоби тавозунӣ аз рӯи қарз ва фоизҳои 
ҳисобшуда аз рӯи қарз нишон дода мешавад.  

6. Дар сутуни 10 рақами суратҳисоби шахсии пасандоздор ва фоизҳои 
ҳисобшудаи аз рӯи пасандоз, рақами суратҳисоби қарзии пасандоздор ва 
фоизҳои ҳисобшуда аз рӯи қарзи пасандоздор нишон дода мешавад.  

7. Маълумот оиди бақияи пасандоз ва фоизҳои ҳисобшуда аз рӯи 
пасандоз мувофиқан бо асъори пасандоз дар сутуни 11 ва 13 нишон дода 
мешавад.  
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8. Бақияи пасандозҳо ва фоизҳои ҳисобшудаи аз рӯи пасандозҳо бо 
асъори хориҷӣ мутаносибан бо сомонӣ дар сутунҳои 12 ва 14 нишон дода 
мешаванд.  

9. Агар дар сутунҳои 11 ва 13 бақияи пасандозҳо бо сомонӣ нишон дода 
шуда бошад, он гоҳ онҳо мувофиқан дар сутунҳои 12 ва 14 нишон дода 
мешаванд.  

10. Барои ҳисоби асъори хориҷӣ мутаносиб ба сомонӣ қурби расмии 
Бонки миллии Тоҷикистон истифода бурда мешавад.   

11. Дар сутуни 15 маблағи умумии бақияи пасандозҳо ва фоизҳои 
ҳисобшуда аз рӯи пасандоз бо сомонӣ нишон дода мешавад, ки маблағи 
умумии сутуни 15 бояд ба ҷамъи сутунҳои 12 ва 14 баробар бошад. 

12. Маълумот оид ба талаби ташкилоти қарзӣ нисбати пасандоздор дар 
сутунҳои аз 16 то 19 нишон дода мешавад. Бақияи талаби ташкилоти қарзӣ 
нисбати пасандоздор бо аломати манфӣ (-) нишон дода мешавад.  

13. Дар сутуни 20-ум талаби умумии ташкилоти қарзӣ нисбати 
пасандоздор бо сомонӣ нишон дода мешавад. Маблағи умумии сутуни 20-ум 
бояд ба ҷамъи маблағи сутуни 17 ва 19 баробар бошад.  

14. Дар сутунҳои аз 21 то 24 маблағи умумии уҳдадорӣ/талаби 
ташкилоти қарзӣ нисбати пасандоздор аз рӯи натиҷаи ҳисоббаробаркунӣ 
инъикос мегардад. Ҳисоббаробаркунии тарафайн бо сомонӣ анҷом дода 
мешавад.  

15. Маблағи уҳдадории пасандоздор дар назди ташкилоти қарзӣ аввал 
аз рӯи фоизҳои ҳисобшудаи пасандоз ва баъд аз бақияи маблағи пасандоз кам 
карда мешавад.  

16. Дар сутуни 21-ум аз рӯи натиҷаи ҳисоббаробаркунӣ бақияи талаби 
ташкилоти қарзӣ нисбати пасандоздор аз рӯи фоизҳои ҳисобшудаи пасандоз 
инъикос мегардад, ки дар ин ҳолат маблағи сутуни 21 ба ҷамъи маблағи 
сутуни 14 ва 20 баробар мешавад.  

17. Сутунҳои 22 ва 23 аз рӯи натиҷаи ҳисоббаробаркунии талаби 
ташкилоти қарзӣ нисбати пасандоздор аз рӯи фоизҳои ҳисобшудаи пасандоз 
пур карда мешавад: 

a)    дар ҳолате, ки фоизҳои ҳисобшуда аз рӯи пасандоз талаби 
ташкилоти қарзиро нисбати пасандоздор пурра пӯшонад, яъне маблағи 
сутуни 21 мусбӣ  (мусбӣ ё баробари сифр) бошад, онгоҳ маблағи сутуни 22 
баробари сутуни 12 ва маблағи сутуни 23 ба ҷамъи сутуни 21 ва 22 баробар аст; 

б) дар ҳолате, ки маблағи фоизҳои ҳисобшуда талаби ташкилоти 
қарзиро нисбати пасандоздор напӯшонад, онгоҳ маблағи сутуни 21 манфӣ ба 
амал омада, маблағи сутуни 22 ба ҷамъи сутуни 12 ва 21 баробар шуда, 
маблағи сутуни 23 баробари маблағи сутуни 22 мешавад.  
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18. Сутуни 24 сутуни транзитӣ буда ба таври зайл пур карад мешавад:  
a) дар сурате, ки талаби пасандоздор нисбати ташкилоти қарзӣ аз 

уҳдадории ӯ дар назди ташкилоти қарзӣ зиёд бошад, онгоҳ маблағи сутуни 23 
мусбӣ ба амал омада, маблағи сутуни 24 ба маблағи сутуни 23 баробар 
мешавад;  

б)  агар талаби пасандоздор нисбати ташкилоти қарзӣ аз уҳдадории ӯ 
дар назди ташкилоти қарзӣ камтар бошад, онгоҳ маблағи сутуни 23 манфӣ ба 
амал омада, сутуни 24 баробари сифр мешавад. 

19. Агар аз рӯ натиҷаи ҳисобаробаркунӣ талаби ташкилоти қарзӣ 
нисбати пасандоздор боқӣ монад (маблағи сутуни 23 манфӣ бошад), он гоҳ 
сутунҳои 25 ва 26 пур карда намешаванд.  

20. Дар сутуни 25 маблағи ҷубронпулии суғурта ба пасандоздор бо 
сомонӣ  дар шакли яклухт нишон дода мешавад. Маблағи умумии 
ҷубронпулӣ аз рӯи ҳамаи пасандозҳои суғурташудаи пасандоздор набояд аз 
маблағи умумии ҷубронпулии суғурта, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” муқаррар карда шудааст, 
зиёд бошад.    

21. Бақия аз рӯи пасандоз ва фоизҳои ҳисобшудаи пасандоздор дар 
сутуни 26 инъикос гардида, ҳамчун фарқият байни маблағи сутуни 23 ва 25 
нишон дода мешавад.  

22. Маблағи умумии ташкилоти қарзӣ дар сутунҳои 12, 14, 15,17,19,20,21 
ва 26 пур карда шуда, он бояд ба маблағи умумии воҳидҳои 
сохтории ташкилоти қарзӣ баробар бошад. 

23. Дар сутуни 27-ум пасандозҳое, ки тибқи талаботи моддаи 24-и 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони 
воқеӣ” ҷуброн карда намешаванд, инъикос карда мешаванд.     

24. Дар сутуни 28 мавқеи ҷойгиршавии воҳиди сохтори ташкилоти 
қарзӣ (саридора, филиал ва маркази хизматрасонии бонкӣ) нишон дода 
мешавад.    
 
 


