ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ

ТАРТИБИ ПАРДОХТИ ҶУБРОНПУЛИИ СУҒУРТА БА ПАСАНДОЗДОРОНИ ТАШКИЛОТИ
ҚАРЗИИ БАРҲАМДОДАШУДА
Тартиби гирифтани ҷубронпулии суғурта ҳангоми ба вуқуъ омадани ҳолати суғуртавӣ то ҳадди имкон оддӣ аст.
Барои гирифтани маблағи ҷубропулӣ пасандоздоронро мебояд тибқи тартиби зерин амал намуд:

Қадами 1. Пайгирӣ намудани эълонҳои Хазина оиди оғози пардохти ҷубронпулии суғурта
 Пардохти ҷубронпулии суғурта тибқи тартиби муқарраршуда аз ҳисоби маблағҳои Хазина тавассути
бонк-агенти интихобшуда амалӣ карда мешавад.
 Барои бохабар будан, аз эълонҳои Хазина оиди оғози пардохти ҷубронпулии суғурта мунтазам
пайгирӣ намоед. Хазина оиди санаи оғози пардохти ҷубронпулӣ, ҷой, вақт ва бонк-агенти
интихобшуда дар воситаҳои ахбори омма, дар сомонаи худ (www.idif.tj) ва шабакаҳои иҷтимоӣ
эълони дахлдор интишор менамояд. Эълонҳо ҳамзамон дар даромадгоҳи воҳидҳои сохтории
ташкилоти қарзии барҳамдодашуда ва бонк-агент ҷойгир карда мешаванд.
Қадами 2. Ба бонк-агенти Хазина муроҷиат намудан
 Пардохти ҷубронпулӣ ба пасандоздорон тавассути бонк-агент аз ном ва ҳисоби Хазина амалӣ
мегардад. Баъд аз оне, ки Хазина маълумотро оиди ҷой, вақт ва рӯзи пардохти ҷубронпулӣ эълон
кард, пасандоздор ё ин ки намояндаи ваколатдори он барои гирифтани ҷубронпулии суғурта ба
бонк-агент бо ҳуҷҷатҳои зарурии тасдиқкунандаи шахсият  шиноснома, рақами мушаххаси
андозсупоранда (РМА), шартномаи пасандозӣ ва ваколатнома (агар аз номи пасандоздор
намояндаи қонунӣ бошад) муроҷиат менамояд.
Қадами 3. Пур кардани ариза дар бонк-агент
 Бонк-агент дар навбати худ ба пасандоздорон ё намояндагони онҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои
пешниҳодшуда варақаи ариза оид ба пардохти ҷубронпулии суғуртаро дар шакли муқарраршуда
пешниҳод менамояд. Ба Шумо лозим аст, ки аризаи мазкурро дар бонк-агент пур кунед (одатан
бонк-агент шакли электронии аризаи пуркардашударо ба пасандоздор барои имзо пешниҳод
менамояд).
 Намунаи аризаи мазкурро метавон аз сомонаи Хазина www.idif.tj дастрас кард.
Қадами 4. Гирифтани ҷубронпулии суғурта
 Баъди аз ҷониби пасандоздор пешниҳод гардидани ариза ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ, ки ҳуқуқи ӯро барои
гирифтани ҷубронпулӣ тасдиқ мекунад, ба пасандоздор аз тарафи бонк-агент ҷубронпулии суғурта
пардохт карда мешавад.
 Пардохти ҷубронпулии суғурта тариқи нақдӣ ва ё бо хоҳиши худи пасандоздор ғайринақдӣ
тавассути интиқоли маблағ ба суратҳисоби дар ариза нишондодаи пасандоздор дар ташкилотҳои
қарзӣ, бо пули миллӣ амалӣ карда мешавад.
 Барои маълумот: Маблағи пасандозҳои суғурташуда дар доираи андозаи ҷубронпулӣ пардохт
карда мешавад. Андозаи ҷубронпулӣ чунин мебошад:
 аз рӯи пасандозҳои шахсони воқеӣ бо пули миллӣ на бештар аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё
худ на зиёда аз 30 000 сомонӣ;
 аз рӯи пасандозҳои шахсони воқеӣ бо асъори хориҷӣ на бештар аз 350 нишондиҳанда барои
ҳисобҳо ё худ на зиёда аз 21 000 сомонӣ.
Ба таваҷҷуҳи пасандоздорон расонида мешавад, ки раванди пардохти ҷубронпулӣ як сол давом
медиҳад. Аз ин рӯ, барои гирифтани ҷубронпулии суғурта Шумо метавонед дар давоми як сол дар дилхоҳ
вақте, ки ба Шумо муносиб аст ба бонк-агент муроҷиат намоед.
Маълумоти иловагӣ оид ба пардохти ҷубронпулии суғуртаро метавонед тавассути маркази тамоси
Хазина +44 600-32-45, сомонаи Хазина www.idif.tj ва ё аз саҳифаи Хазина дар Фейсбук дастрас намоед.

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734061 ш.Душанбе, кӯчаи Маяковский 77/2
Суроғаи почтаи электронӣ: info@idif.tj
Телефони маркази тамос: +992 44 600-32-45
Сомонаи расмӣ: www.idif.tj
Фейсбук: www.facebook.com/DepositInsuranceFund.Tajikistan

