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Барномаи
интишори маълумот барои оммаи васеъ дар бораи нақши
низоми суғуртаи пасандозцои шахсони воқеӣ

Барномаи интишори маълумот барои оммаи васеъ дар
бораи нақши низоми суғуртаи пасандозцо (минбаъд – Барнома)
мутобиқи моддацои 5, 6 ва 35-и Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек”, стратегия ва
дигар санадцои меъжрии Хазинаи суғуртаи пасандозцои шахсони
воқек (минбаъд - Хазина) тация гардида, он маҷмӯи чорабиницо
дар самти пешбурди корцои таблиғотию ташвиқотк аз ҷониби
Хазина бацри тацкими боварии ацолк ба низоми бонкии
Ҷумцурии Тоҷикистонро муайян менамояд.
Иттилоотонк ва огоцонии ҷомеа оид ба моцият ва нақши
низоми суғуртаи пасандозцо яке аз самтцои асосии фаъолияти
Хазина цамчун ницоди низомташкилкунанда ба цисоб меравад.
Мақсади асосии Барнома аз пацнсозии маълумот, огоцонк ва
ташкили корцои фацмондадицк ба ацли ҷомеъа оид ба нақши
низоми суғуртаи пасандозцо, афзалиятцо ва мацдудиятцои он,
инчунин баланд бардоштани сатци саводнокии молиявии ацолк
иборат мебошад.
Тавре таҷриба нишон медицад, афзоиши сатци хавфцо,
бадшавии

сифати

дороицо

ва

мушкилии

муваққатии

пардохтпазирии ташкилотцои қарзк метавонад боиси иҷро
нагардидани

уцдадории

ташкилотцои

қарзк

дар

назди

пасандоздорон гардад. Дар навбати худ цолати мазкур ба
нобоварии пасандоздорон ҷицати бехатарии маблағцои худ ва
ташвишу мароқи онцо барои яку якбора бозпас гирифтани
пасандозцо ва билохир ба вазъи номуътадили ташкилоти қарзк
оварда расонида, ба вазъи суботи молиявк ва низоми бонкк
хавфцо ва пайомадцои манфк дошта бошад.
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Дар мавриди суст ва нокифоя будани сатци огоцонк ва
иттилоотнокии ацли ҷомеа дар бораи хусусиятцои низоми
суғуртаи пасандозцо, эцтимолияти зижд гардидани шиддати
иҷтимок байни пасандоздорон цангоми ба вуқӯъ омадани
цолатцои суғуртавк бамаротиб меафзояд.
Дар ин раванд, мавҷудияти низоми хуб фаъолияткунандаи
суғуртаи пасандозцо, барои пешгирк намудани чунин цолатцо
зарур буда, он ба устувории вазъи низоми молиявк ва коциш
додани шиддати иҷтимок байни ацолк таъсири мусбк мерасонад.
Бо назардошти оне, ки низоми суғуртаи пасандозцо шахсони
воқек шумораи бештари пасандоздоронро (зижда аз 94 фоиз)
цимоя менамояд, мизоҷон дар сурати доштани маълумот пурра
оид

ба

пардохти

ҷубронпулк,

барои

бозпас

гирифтани

пасандозцо, ки он боиси бад гардидани цолати ташкилоти қарзк
мегардад, мароқ зоцир наменамоянд.
Бинобар ин, барои таъмини самаранокии фаъолияти
низоми суғуртаи пасандозцо бағоят муцим аст, ки ба ацли ҷомеа
ва бахусус пасандоздорон пайваста дар бораи афзалиятцо ва
хусусиятцои суғуртаи пасандозцо, аз ҷумла оид ба фаъолият,
ваколат

ва

вазифацои

Хазина,

сатци

фарогирии

суғуртаи

пасандозцо, андозаи ҷубронпулк ва маблағгузории Хазина,
интишори маълумоти дуруст ва дақиқ ба пасандоздорон цангоми
фарорасии цолатцои суғуртавк, тартиби пардохти ҷубронпулк,
масъалацои шаффофият ва цисоботдицк, маълумоти муътамад ва
кофк расонида шавад.
Яке аз принсипцои асосии (Принтсипи 10 – Иттилоотонии
Ҷомеа)

Асотсиатсияи

байналмилалии

суғуртакунандагони

пасандозцо (IADI) низ чунин далолат мекунад: «Бо мақсади
цимояи пасандоздорон ва мусоидат ба суботи молиявк зарур аст,
ки ҷомеа мунтазам оид ба бартариятцо ва мацдудиятцои низоми
суғуртаи пасандозцо хабардор карда шавад.»
3

Дар ин робита, афзалиятцои фаъолияти низоми суғуртаи
пасандозцо бояд мунтазам ва ба таври доимк аз ҷониби ницоди
ваколатдори

кишвар,

яъне

Хазина

мавриди

барномарезк,

интишор ва пацнсозк қарор дода шавад, то ин ки эътимоднокии
фаъолияти худи Хазина ва низоми суғуртаи пасандозцои шахсони
воқек таъмин карда шавад.
Вобаста ба ин, Барномаи мазкур хосатан ҷицати баланд
бардоштани самаранокии низоми суғуртаи пасандозцои шахсони
воқек ва тацкими боварии ацолк ба низоми бонкии Ҷумцурии
Тоҷикистон омода карда шуда, дар он вазифацои асосии зерин
муайян шудаанд:
1. Муайян намудани аудиторияи мақсаднок ва каналцои
иртиботк (комуникатсионк) барои пацн кардани маълумот дар
бораи Хазина;
2. Тация намудани маводцои иттилоотк барои цар як канали
иртиботк;
3. Тация намудани нақша оид ба пацнсозии маълумот
тавассути цар як канали иртиботк ва пешницод намудани маводцо
мувофиқан ба цар як канали иртиботк;
4. Гузаронидани мониторинг ва тацлили самаранокии
каналцои иртиботк;
5. Муайян кардан ва ба нақша гирифтани захирацои (буҷети)
мувофиқ барои амалигардонии Барнома.
Бацри самаранокии татбиқи Барнома муайян намудани
аудиторияи мақсаднок, яъне гуруци шахсоне, ки муцтавои
Барнома ба онцо равона гардидааст, ацамияти аввалиндараҷа
дорад.
Қайд намудан зарур аст, ки яке аз аудиторияцои асосии
мақсаднок ин пеш аз цама ташкилотцои қарзк, ки цамчун узви
низоми суғуртаи пасандозцои шахсони воқек масъулиятро бар
дӯш

доранд,

мебошанд.

Бахусус,

аз

дараҷаи

омодагии
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кормандони фронт-офис ж шӯъбацои амалижтии ташкилотцои
қарзк вобастагии зижд дорад, зеро онцо бевосита бо мизоҷони
потенсиалк ва пасандоздорон дар фаъолияти царрӯзаи худ
робита доранд. Барномаи мазкур дар ин самт таълими пеш аз
цама чунин аудиторияро пешбинк менамояд, то ин ки онцо
тавонанд ба мизоҷони худ оид ба суғуртакунии пасандозцо
маълумот ва ба саволцои дахлдори онцо посухи мушаххас дицанд.
Аз ҷумла, ташкилотцои қарзк бояд цавасманд бошанд, ки ба
таври фаъол муштарижнро оиди узвияти худ дар Хазина, оиди
намудцои пасандозцои суғурташаванда, андозаи ҷубронпулк ва
дигар ҷабцацои марбута саривақт хабардор намоянд.
Бояд онро ба инобат гирифт, ки гуруццои аудиториявк бояд
қишри васеъро фаро гирифта, вобаста ба вазъи низоми бонкк ва
ваколатцои Хазина метавонад гуногун бошад ва тағйир жбад.
Бо

назардошти

ин,

дар

Барномаи

мазкур

гуруц

ва

зергуруццои зерини аудиторияи мақсаднок муайян шудаанд:
1. Ацли васеи омма, табақацои гуногуни ацолк (масалан,
кормандони ташкилотцо, хонандагони синфцои болои мактабцои
мижна,

донишҷӯжн,

нафақахӯрон,

ассотсиатсияцои

гуногун,

мизоҷони потенсиалк);
2. Пасандоздорони ташкилотцои қарзк;
3. Ташкилотцои қарзк – узви Хазина (кормандони фронт
офисцо/шӯъбацои амалижтк, мутахасисоне, ки бо пасандоздорон
кор мекунанд);
4. Воситацои ахбори омма;
5. Мақомоти қонунгузор ва дигар мақомоти дахлдор.
Цамзамон, барои ҷалб кардан ва расидан ба аудиторияи
мақсаднок, вобаста ба хусусиятцои он воситацо ва каналцои
гуногуни иртиботии махсус муайян шудаанд. Аз ҷумла каналцои
иртиботие, ки тавассути онцо маълумот пацн мегардад, инцоянд:
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1) Телевизион, радио, нашрияцо ва рӯзномацои фарогир,
шабакацои иҷтимок;
2) Маводцои иттилоотк ва омӯзишк (резаахбор, плакатцо,
брошюра,

буклет,

флаерцо,

нишонцо,

саволцои

бештар

пурсидашаванда, цисоботцои даврк);
3) Сомонаи интернетии Хазина;
4) Маркази тамос ва телефони боварии Хазина (колл-сентр);
5) Ташкили семинарцо, вохурицо, рӯйнамоицо ва ғайра;
Дар доираи Барнома вобаста ба цар як аудиторияи
мақсаднок
иттилоотии

ва

каналцои

мушаххас

иртиботк,

оид

ба

маводцои

мазмуну

оммафацми

муцтавои

асосии

фаъолияти низоми суғуртаи пасандозцо тация карда шуда, корцои
фацмондадиции дахлдор вобаста ба вазъи низоми бонкк (дар
даврацои муқаррарк ва ж буцронк) тибқи нақшаи пацнсозии
маълумот пеш бурда мешаванд.
Дар самти мониторинг ва тацлили самаранокии фаъолияти
иттилоотонк ва огоцонии ҷомеа оид ба нақши низоми суғуртаи
пасандозцо,

гузаронидани

назарсанҷишцои

даврк

тавассути

пурсишномацои хаттк ва онлайн пурсишцо, бо истифода аз
почтаи электронк ва дигар шаклцои муқаррарк пешбинк карда
мешавад.
Бояд қайд кард, ки сабти видеонаворцои рекламавк, тацияи
хабарцо дар телевизион, радио ва нашрияцо, чопи маводцои
иттилоотк, хизматрасонии сомонаи интернетк ва маркази тамос
хароҷотцои иловагиро талаб менамоянд. Аз ин лицоз, муайян
кардан ва ба нақша гирифтани хароҷотцо низ аз омилцои муцим
барои амалигардонии пай дар пайи Барномаи мазкур ба цисоб
рафта, он бояд цар сол дар харҷномаи Хазина ба инобат гирифта
шавад.
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Каналцои иртиботӣ:
1. Телевизион

2. Радио

а. Шабакаи якум

а. Ватан

б. Чацоннамо

б. Имруз

в. Дигар шабакацои ТВ

в. Дигар васоити радио

 Сатри равон (дар цолати

 Эълон (дар цолати

муфлисшавии ташклотцои

муфлисшавии

қарзк)

ташкилотцои қарзк)

 Видеонаворцои рекламавк
3. Нашрияцои чопӣ
а. Ҷумхурият

 Реклама
4. Интернет (сомона, шабакацои
иҷтимоӣ)

b. Азия Плюс

a. Сомонаи Хазина

с. Маҷаллацои соцавк

b. Сомонаи БМТ

d. Рекламная газета

c. Сомонаи бонкцо /ТАҚЦ

 Эълон (дар цолати
муфлисшавии

d. Фейсбук, Ютуб ва ғ.
 Маълумот дар бораи

ташкилотцои қарзк)
5. Телефон
a. Маркази тамоси Хазина
b. Пойгоци мизоҷон бо
маълумоти тамос
 Машваратдицк ба
шацрвандон цангоми

Хазина
6. Ташкилотцои қарзии узви
Хазина
a. Иртиботи шифоции
маълумот ба мизоҷон
b. Плакатцо/ буклетцо
c. Ҷойгиркунии маълумот

муроҷиати онцо ба

дар бораи низоми суғуртаи

маркази тамоси Хазина

пасандозцо

 СМС-пажмакцо аз номи

d. Ҷойгиркунии видеонавори

Хазина ба рақами

рекламавк дар толорцои

телефони пасандоздорон

қабули мизоҷон

(дар цолати суғуртавк)
7. Нишонацо ва логотипи Хазина, 8. Ба роц мондани цамкории
роцнамои иттилоотӣ,
судманд дар самти цимояи
брошюра, плакат, буклет
цуқуқи истеъмолкунандагон,
(саволцои бештар
барпои вохӯрицо ва семинарцо
пурсидашаванда)
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