ҶСК «Ориёнбонк», х.Рӯдакӣ, 95/1,
ш.Душанбе, 734001, ҶумҳурииТоҷикистон
Тел.:(37) 221-05-68; Факс: (37) 221-18-77
info@orienbank.tj, www.orienbank.tj

ТАСДИҚ КАРДА ШУД
Бо Қарори Раёсати
ҶСК «Ориёнбонк»
№45
аз 04.08. 2016 сол
Номгӯи намудҳои хизматрасонӣ ва тарифҳои ҶСК «Ориёнбонк»
№
1
1.

2.

НОМГӮИ ХИЗМАТРАСОНИҲО
АРЗИШИ ХИЗМАТРАСОНӢ
2
3
ДОИР БА АМАЛИЁТҲО БО ҲИСОБҲОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ВОҚЕӢ
Кушодани
ҳама
намудҳои
ҳисобҳо:
барои
шахсони
ҳуқуқӣ
(филиалҳо,
намояндагиҳо ва
ройгон
дигар шахсон)
- барои шахсони воқеӣ
ройгон
Қатъ намудани ҳама намуди
ҳисобҳо барои шахсони ҳуқуқӣ
(филиалҳо, намояндагиҳо ва
дигар шахсон):
- бо ташаббуси Бонк
ройгон
- бо ташаббуси шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ

ЭЗОҲОТ
4

50 сомонӣ
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3.

Хизматрасонии
хазинавӣ
(бо пули миллӣ):
-доир ба маблағи додашудаи
нақдие, ки тариқи ғайринақдӣ
ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеӣ
ворид
гардидаанд
(бидуни кортҳои пардохтӣ);
-доир ба маблағи додашудаи
нақдие, ки тариқи нақдӣ ба
ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеӣ
ворид
гардидаанд
(бидуни кортҳои пардохтӣ)
-доир ба маблағи нақдии
воридгардида бо пули миллӣ аз
ҷониби мизоҷони суратҳисоби
ҷоридошта, ҳангоми фурӯши
асъори хориҷии ғайринақдӣ
(доллари ИМА)

4.

Хизматрасониҳои брокерӣ

5.

Бо дархости шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ
омода
ва
ирсол
намудани маълумот оид ба
фаъолияти онҳо

6.

Дар асоси дархости шахсони
ҳуқуқӣ ва воқеӣ аз бойгонии
Бонк
ҷустуҷӯ
намудани
ҳуҷҷатҳои гумшуда

аз 0,3% то 2% - и маблағи пули нақдии додашуда
тибқи шартнома (созишнома, контракт)

ройгон

аз 0,5% то 2% - и маблағи нақдии бо пули миллӣ
воридшуда тибқи шартнома (созишнома, контракт)

тибқи шартнома (созишнома, контракт)

20 сомонӣ

20 сомонӣ
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7.

Хизматрасонии машваратӣ

8.

Хизматрасонии ҳисобҳо:
- шахсони ҳуқуқӣ (пешниҳоди
бланкаҳо барои пур кардани
ариза, дафтарчаи чекӣ, иқтибос
аз суратҳисоб ва ғайра)

9.

Додани тасдиқномаҳо доир ба
воридоти воситаҳои асъорӣ аз
амалиётҳои содиротӣ

10. Тасдиқи
бақияи
маблағи
суратҳисобҳои муросилотӣ
Додани рухсатнома барои аз
11. Ҷумҳурии
Тоҷикистон
баровардани асъори хориҷӣ
12. Системаи
электронии
пардохтҳо:
а) пардохт тавассути ҳар як
ҳуҷҷати байнибонкӣ;
б) амалӣ намудани пардохти
байнибонкӣ тавассути шакли
коғазии ҳуҷҷатҳо;
в) амалӣ намудани пардохти
байнибонкӣ тавассути шакли
иэлектронӣ
13. Тайёр намудани рухсатномаи
(электронӣ) вуруд ва хуруҷ ба

Ройгон

30 сомонӣ (як маротиба дар соли тақвимӣ)

0,05% аз маблағи контракт (шартнома, созишнома)

Мутобиқи
Низомномаи БМТ
ва
Хадамоти
гумруки
назди
Ҳукумати ҶТ

50$ барои 1 тасдиқнома (подтверждение)
25 сомонӣ барои 1 рухсатнома

4,00 сомонӣ
1 сомонӣ

0,5 сомонӣ

25 сомонӣ
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(аз) бинои Бонк
14. Бурдани мукотиботи расмӣ ва
ҷустуҷӯи маблағҳо дар асоси
аризаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ
ё бонки дигар
15. Тасдиқи такрорӣ ва қайди
варақа бо намунаҳои имзо ва
нақши мӯҳри шахсони ҳуқуқӣ
(намояндагиҳо/филиалҳо) ва
шахсони воқеӣ

124 сомонӣ

35 сомонӣ

16. Амалиётҳои
сейфӣ
(подош
барои 1 моҳ):
иҷораи сейфҳо дар ҳаҷмӣ:
а) 21см х 32см х 7,5 см

30 сомонӣ

б) 21см х 32см х 10см

34 сомонӣ

в) 21см х 32см х 15см

38 сомонӣ

г) 21см х 32см х 25см

42 cомонӣ

д) 21см х 32см х 30см

28 сомонӣ

е)11,5смх 29,5см х45см

18 сомонӣ

ё) 23см х 29,5см х 45см

36 сомонӣ

ж) 47см х 29,5см х 45см

72 сомонӣ

з)95см х 29,5см х 45см

108 сомонӣ
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17. Пардохти подош ба шахсони
ҳуқуқӣ ва воқеие, ки на кам аз
1 000 000 сомонӣ воситаҳои
пулии нақдинаро дар давоми 1
моҳ ба хазинаи бонк ворид
менамоянд.

18. Ба иҷора додани бино ва дигар
иншооти Бонк ва Филиалҳои он

0,1% аз маблағи воситаҳои пулии нақди воридкарда
ба хазинаи бонк

тибқи шартнома (созишнома, контракт)

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ҲАМЛУ НАҚЛИ ДОРОИҲО (ИНКАССАТСИОНӢ)
19. 1. Ҳамлу нақли воситаҳои пулии
нақдина ва дигар дороиҳoи
Аз 0,1% то 1,0% аз
қиматбаҳо
ба
воситаи
маблағи воситаҳои пулӣ ва дороиҳои
инкассаторҳо дар
дохили
ҳамлу нақлшаванда
Ҷумҳурии Тоҷикистон
2. Ҳамлу нақли воситаҳои пулии
нақдина ва дигар дороиҳои
қиматбаҳо
ба
воситаи
инкассаторҳо дар ш.Душанбе
барои 1 сафар

аз 100 сомонӣ то 200 сомонӣ

5

20. Пардохти ҳадди аққал барои 1
сафар
вобаста
аз
ҳаҷми
дороиҳои ҳамлу нақлшаванда
– то 200 000 сомонӣ дар ҳудуди:
- то 5 км.
- то 10 км.
- то 15 км.

200 сомонӣ
300 сомонӣ
350 сомонӣ

21. Тағйирёбии
тарофаҳо
дар
вобастаги ба ҳаҷми воситаҳои
пулии
нақдина
ва
дигар
дороиҳои ҳамлу нақлшаванда

Барои ҳар як 20 000 сомонии иловагӣ
тарофаи амалкунанда + 10 сомонӣ

22. Тағйирёбии
тарофаҳо
дар
вобастагӣ
ба
давомнокии
масири ҳаракат

Барои ҳар як 10 км. иловатан – 50 сомонӣ

АМАЛИЁТ БО АККРЕДИТИВҲОИ СОДИРОТИЮ ВОРИДОТӢ
23. Авизо намудани аккредитив:
- авизо намудан ба бенифитсиар
24. Кушодани
аккредитиви
содиротию воридотӣ:
- бо рӯйпӯшкунӣ
- бе рӯйпӯшкунӣ
- бо маблағгузории минбаъда

0.2% аз маблағи аккредетив, вале на камтар аз $30
ва на беш аз $300
0.2%, аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $30
ва на беш аз $600
тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз $50
ва на беш аз $600
тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз 50$
ва на беш аз $600+маржаи бонки хориҷӣ
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25. Тағйир
додани
шартҳои
аккредитив:
-тамдиди мӯҳлати аккредитив
бо рӯйпӯшкунӣ;
- тамдиди мӯҳлати аккредитив
бе рӯйпӯшкунӣ;
тағйир
додани
маблағи
аккредитив ва шартҳои дигар;
- тамдиди мӯҳлати аккредитив
бо маблағгузории минбаъда

0.15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $30 ва
на беш аз $200+ маржаи бонки хориҷӣ
0.2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $30 ва
на беш аз $300+ маржаи бонки хориҷӣ
$10+ подоши бонки хориҷӣ (барои ҳар як тағйироти иловагӣ)
Тибқи шартнома (созишнома, контракт) ё бо мувофиқа
бо бонкҳои хориҷӣ

26. Тасдиқ намудани аккредитив:
- бо рӯйпӯшкунӣ
- бо маблағгузории минбаъда
27. Неготсиатсияи тратта (хариди
векселҳои
пардохтии
байналмилалӣ)
28. Аксепти тратта ё ӯҳдадориҳои
мӯҳлати
пардохташон
тамдидгардида
29. Қабул, санҷиш ва ирсоли
ҳуҷҷатҳои
аккредитиви
содиротӣ
30. Қабул ва санҷиши ҳуҷҷатҳо оид
ба аккредитиви воридотӣ
31. Интиқоли
аккредитиви
трансферабелӣ

0,2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $30 ва
на беш аз $150
Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
0,15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $40 ва
на беш аз $300
0.15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $40 ва
на беш аз $300
0.2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз $50 ва
на беш аз $500
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32. Қатъ намудани аккредитивҳои
содиротию воридотӣ то оғоз
гардидани мӯҳлати амали он
33. Подош
барои
иҷроиши
ӯҳдадориҳо оиди гузаронидани
неготсиатсияи ҳуҷҷатҳо
34. Подош барои номувофиқии
ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ
(барои ҳар як ҳуҷҷат)
35. Дархост аз рӯи аккредитивҳои
содиротию воридотӣ тибқи
супориши муштарӣ
36. Пардохти маблағи ҳар як
марҳила (транш) ба бонки
хориҷӣ

$ 30+ подоши бонки хориҷӣ
Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
$15 + подоши бонки хориҷӣ
$15 барои ҳар як СВИФТ

$10 барои ҳар як пардохт (транш)

37. Омода намудан ва ирсоли
ҳуҷҷатҳои
аккредитиви Тибқи шартнома (созишнома, контракт)ва (ё) тибқи нархномаи
воридотию
содиротӣ
бо
хизматрасонии почтавӣ
воситаи
хизматрасонии
почтавӣ
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38. Кафолат барои иштирок дар
тендер:
- бе рӯйпӯш ва бе таъминот бо
шарти доштани суратҳисоб дар
Бонк ва гардиш дар он;
дар
ҳолати
суратҳисоб;

надоштани

- бо рӯйпӯшкунӣ;

Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $50

- бо таъминот

Ҳар се моҳ 0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $75

39. Кафолат барои пешпардохт:
- бе рӯйпӯш ва бе таъминот бо
шарти доштани суратҳисоб дар
Бонк ва гардиш дар он;
дар
ҳолати
суратҳисоб;

Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи умумӣ, вале на камтар аз $100
Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200

надоштани

Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200
Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $300
Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $75

- бо рӯйпӯшкунӣ;
- бо таъминот

Аз рӯи шартнома (созишнома, контракт), на камтар аз 1,2%-и
солона ва на камтар аз $200

Аз санаи 1 то 15
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”
Аз санаи 1 то 15
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”
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40. Кафолат
барои
иҷрои
уҳдадориҳо
(шартнома
ё
шартномаи хизматрасонӣ):
- бе рӯйпӯш ва бе таъминот ба
шарти доштани суратҳисоб дар
Бонк ва гардиш дар он;
дар
ҳолати
суратҳисоб;

надоштани

- бо рӯйпӯшкунӣ;

Ҳар cе моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200

41. Кафолат барои пардохт:
- бе рӯйпӯш ва бе таъминот ба
шарти доштани суратҳисоб дар
Бонк ва гардиш дар он;

- бо таъминот
42. Барориши кафолатнома тариқи
СВИФТ:

- бо таъминот

Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200
Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $300

надоштани

- бо рӯйпӯшкунӣ;

- бо рӯйпушкунӣ

Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $75

- бо таъминот

дар
ҳолати
суратҳисоб;

Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200
бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $300

Аз санаи 1 то 15
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”

Тибқи шартнома (созишнома, контракт)
0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $75
На камтар аз 1,2%-и солона, вале на камтар аз $200
Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $150
Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ
ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $300
Тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар
аз $250

Аз санаи 1 то 15
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”
Аз санаи 1 то 15-ум
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
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43. Тағйир
додани
шартҳои
кафолатномаи
додашуда
тариқи СВИФТ (барои ҳар як
тағйирот):
- тамдид намудани мӯҳлат бо
рӯйпушкунӣ;
- тамдид намудани мӯҳлат бе
рӯйпушкунӣ;
- тағйир додани дигар шартҳо

0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $200 ва
на беш аз $500
тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар
аз $200
$15 + подоши бонки хориҷӣ

маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”
Аз санаи 1 то 15
ҳамчун ними моҳ
ва аз санаи 15 то
31-ум моҳи пурра
ҳисоб
карда
мешавад.
Барои кафолатҳои
байналхалқӣ
маржаи
бонки
хориҷӣ + маржаи
ҶСК “Ориёнбонк”

44. Пардохти
кафолатнома
ва
қабул,
санҷиш
ва ирсоли 0,15% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз $100 ва на беш аз
ҳуҷҷатҳо
$500 + нархномаи хизматрасонии почтавӣ
45. Дархост оид ба кафолатнома
дар асоси муроҷиати муштарӣ

$15 + подоши бонки хориҷӣ барои ҳар як СВИФТ
НИЗОМИ "ИНТЕРНЕТ-БОНКИНГ"

46. Бақайдгирӣ,
таълим,
васл
намудан ба система, хизматҳои
вобаста ба танзими система ва
додани логини мушаххас дар
«реҷаи азназаргузаронӣ»

ройгон
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47. Васл намудан
додани логин
мушаххас

ба система,
ва пароли

48. Системаи электронии
пардохтҳо:
а) пардохт тавассути ҳар як
ҳуҷҷати байнибонкӣ;

ройгон
таълим ройгон

4,00 сомонӣ

б) амалӣ намудани пардохти
байнибонкӣ;

0,00 сомонӣ

в) амалӣ намудани пардохти
байнибонкӣ

Тибқи банди 51 Номгӯи намудҳои хизматрасонӣ ва тарифҳои
ҶСК “Ориёнбонк”

49.
захира

ХИЗМАТРАСОНИҲО ОИД БА АМАЛИЁТҲО БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ ВА ДИГАР АМАЛИЁТҲО
50. Гузаронидани маблағҳо бо
асъори хориҷӣ ба ҳисобҳои
ҷорӣ, дар дигар бонкҳо;
Гузаронидани
маблағҳо
(байнибонкӣ – МТ202) аз
ҳисоби муросилотии намуди
«ЛОРО»
ба
суратҳисоби
асъории шахсони ҳуқуқӣ ё

$10
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воқеӣ дар дигар бонкҳо (берун
аз ҶСК “Ориёнбонк”)

51.

Гузаронидани маблағҳо аз
ҳисоби асъории шахсони
ҳуқуқӣ ва воқеӣ (МТ-103)
(берун аз ҶСК “Ориёнбонк”)
ба дигар ҳисобҳои асъории
шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ

Маблағ ва номгӯи асъор
Бо Евро
то 10 000 евро
аз 10 001 то 150 000 евро
аз 150 001 то 300 000 евро
зиёда аз 300 001 евро

Подош

15 евро
40 евро
150 евро
300 евро

Бо доллари ИМА
то 20 000 доллари ИМА
аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА
аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА
зиёда аз 300 001 доллари ИМА

15 доллари ИМА
70 доллари ИМА
150 доллари ИМА
300 доллари ИМА

Бо дигар асъорҳои хориҷӣ (эквивалент бо доллари ИМА)
то 20 000 доллари ИМА
аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА
аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА
зиёда аз 300 001 доллари ИМА

15 доллари ИМА
70 доллари ИМА
150 доллари ИМА
300 доллари ИМА
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52. Интиқоли
(пардохти)
маблағҳои
шахсони
воқеӣ
бидуни кушодани ҳисоби бонкӣ
(МТ 103), инчунин ҳамагуна
интиқоли (пардохти) маблағҳо
(маблағҳо бо асъори хорҷӣ) ба
ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеӣ, ки дар
минтақаҳои
созгори ҳуқуқҳои андозӣ ба
қайд гирифта шудаанд.
53. Амалиёти мубодила ва (ё)
табдили асъори ғайринақдӣ
(бидуни кортҳои пардохтӣ):
-мубодилаи асъори хориҷӣ ба
сомонӣ;
-мубодилаи сомонӣ ба асъори
хориҷӣ;
-табдили асъори хориҷӣ ба
дигар намуди асъори хориҷӣ
54. Додани асъори нақди хориҷӣ
аз суратҳисобҳои асъорӣ:
-аз рӯи маблағи додашудаи
нақдие, ки тариқи ғайринақдӣ
ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеӣ ворид гаштаанд (бидуни
кортҳои пардохтӣ);
-аз рӯи маблағи додашудаи
нақдие, ки тариқи нақдӣ ба
ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеӣ ворид гаштаанд (бидуни

Новобаста аз асъор эквивалент бо доллари ИМА
То 5 000 доллари ИМА

- $20

Аз 5 001 то 20 000 доллари ИМА

- $100

Аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА

- $200

Аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА - $300
Зиёда аз 300 001 доллари ИМА
- $500

Тибқи шартнома (созишнома, контракт) дар рӯзи гузаронидани
амалиёт

то 2% аз маблағи умумӣ

ройгон
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кортҳои пардохтӣ)
55. Интиқоли маблағҳои шахсони
воқеӣ бе кушодани ҳисобҳои
бонкӣ бо пули миллӣ
56. Ивази асъори хориҷии нақди
фарсуда ва осебдида ба асъори
хориҷии нақди коршоям
57. Иваз
намудани
пулҳои
калонҳаҷми коғазӣ ба пулҳои
хурдҳаҷм, санҷиши аслияти
асъори хориҷӣ

0,3%

Тибқи шартнома (созишнома, контракт) дар асоси талаботи
қонунгузорӣ
ройгон

АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ
58.

захира

59. Visa Classiс барои шахсони
воқеӣ:
-арзиши интишор ва
хизматрасонии корт:
барои 1 сол
барои 2 сол
барои 3 сол

$8
$13
$18

-интишори такрории корт дар
15

ҳолати гум шудан ё аз кор
баромадани он
Амонати суғуртавӣ
60. Visa Gold барои шахсони воқеӣ:
- арзиши интишор ва
хизматрасонии кортҳо
барои 1 сол
барои 2 сол
барои 3 сол
- тайёркунии фаврии корт дар
давоми рӯзи корӣ (танҳо барои
мизоҷони Сарбонк)

арзиши интишори корт + $ 3.00
$ 0,00
«Стандарт»

«Люкс»

$ 15.00
$ 20.00
$ 25.00

$ 20.00
$ 25.00
$ 30.00

арзиши интишори корт + $ 10.00
- интишори такрории корт дар
ҳолати гум шудан ё аз кор
баромадани он

арзиши интишори корт + $ 3.00

Амонати суғуртавӣ
$ 100,00
61.

$ 400.00
захира
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62. Лоиҳаи музди меҳнат
Visa Classic:
-арзиши
интишор
хизматрасонии кортҳо
барои 1 сол
барои 2 сол
барои 3 сол

ва
$ 4.00
$ 7.00
$ 10.00

- интишори такрории корт дар
ҳолати гум шудан ё аз кор
баромадани он

арзиши интишори корт + $ 3.00

Амонати суғуртавӣ

$ 0.00

63. Кушодан/қатъ кардани ҳисоби
кортӣ
64. Гирифтани маблағҳои нақдӣ
(POS-терминал, банкомат)
дар шабакаи дохилии
ҶСК “Ориёнбонк” (бо сомонӣ ё
бо долл. ИМА):
Хизматрасонии кортӣ ба мизоҷони бонк - шахсони воқеӣ бо
кортҳои ҶСК “Ориёнбонк:

ройгон
Сомонӣ

USD

VISA ELECTRON

0,75% аз маблағи нақдина, вале 2.0% аз маблағи нақдина,
на камтар аз 0.10$
вале на камтар аз 0.12$

VISA CLASSIC, VISA GOLD
- нархномаи стандарт

0,75% аз маблағи нақдина, вале 2.0% аз маблағи нақдина,
на камтар аз 0.20$
вале на камтар аз 0.20$

VISA CLASSIC, VISA GOLD
- нархномаи люкс

0,5% аз маблағи нақдина, вале
на камтар аз 0.10$

1.5% аз маблағи нақдина,
вале на камтар аз 0.20$
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-бо кортҳои музди меҳнат

65. Гирифтани маблағҳои нақдӣ бо
кортҳои интишорнамудаи
дигар бонкҳо дар шабакаи
ҶСК “Ориёнбонк”:
а) гирифтани пули нақд дар
нуқтаҳои пардохти нақдина
(POS-терминал) бо кортҳои
VISA-и интишорнамудаи
дигар бонкҳо
б) гирифтани пули нақд дар
нуқтаҳои пардохти нақдина
(POS-терминал) бо кортҳои
VISA-и интишорнамудаи
бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
*подоши ҳаққи хизматрасонии
хазинавӣ/таъминкунӣ бо пули
нақд
в) гирифтани пули нақд дар
банкоматҳо бо кортҳои VISA-и
интишорнамудаи дигар
бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва бонкҳои хориҷи кишвар

0,0% аз маблағи нақдина, вале
на камтар аз 0.00$

1.5% аз маблағи нақдина,
вале на камтар аз 0.12$

1% аз маблағи нақдии гирифташуда

Бе хаққи хизмат

Тибқи қоидаҳои бонки эмитент,
на зиёда аз $200,00 барои як амалиёт
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66. Пардохти молу
хизматрасониҳо дар нуқтаҳои
савдо ва хизматрасонӣ:
- бо кортҳои VISA дар шабакаи
ҶСК “Ориёнбонк”
- бо кортҳои интишорнамудаи
Казкоммертсбонк дар шабакаи
ҶСК “Ориёнбонк”
баргардонидани
мол
ё
хизматрасониҳои харидашуда/
пардохтгардида
67. Гирифтани маълумот
(банкомат) оиди бақия дар
ҳисоби дорандаи корти Бонк:
VISA ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD
68. Дастрас намудани мини
иқтибос оиди бақияи ҳисоби
кортии дорандаи корти Бонк
тавассути банкомат: VISA
ELECTRON, VISA CLASSIC, VISA
GOLD

ройгон

0,2% аз арзиши пардохти молу хизматрасонӣ
1% аз арзиши пардохти молу хизматрасонӣ

ройгон
ройгон
ройгон

$ 0.25 барои гирифтани 1 иқтибоси хурд
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69.

Гирифтани маблағҳои нақдӣ
(POS-терминал, банкомат) ва
ҳисоббаробаркунии
ғайринақдӣ
дар
шабакаи
берунӣ:
а) гирифтани маблағҳои нақдӣ
аз нуқтаҳои пардохти пули
нақд (барои ҳамаи намуди
кортҳо)
б) гирифтани маблағҳои нақдӣ
аз банкоматҳо (барои ҳамаи
намуди кортҳо)
в) гирифтани маблағҳои нақдӣ
дар шабакаи Казкоммертсбонк
(барои ҳамаи намуди кортҳо)

1,4% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 2,0$

1,5% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 1,5$
1,2% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 0,20$

70. Дигар амалиётҳо новобаста аз
шабакаи хизматрасон:
-дигар
амалиётҳои
кортӣ
(Chargeback, Fee Collection,
Fonds Disborsement, Reversal)
-инкори дархостҳои молиявӣ
(авторизатсия)

$ 5.00 барои ҳар як амалиёт
$ 0.15 барои ҳар як амалиёт
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71. Пардохти молу хизматрасониҳо бо кортҳои Ориёнбонк дар
шабакаи беруна:
а) дар нуқтаҳои савдо ва
хизматрасонӣ:
-VISA ELECTRON
-VISA CLASSIC, VISA GOLD –
тарифи стандарт

0%

- VISA GOLD – тарифи люкс
-бо кортҳои музди меҳнат
72. Гирифтани
иқтибос
оиди
бақияи ҳисоби дорандаи корти
Ориёнбонк (банкомат) дар
шабакаи берунӣ:
-бо кортҳои VISA ELECTRON

$ 0.30 барои ҳар як иқтибос

-бо кортҳои VISA CLASSIC, VISA
GOLD
73. Ҳисоб кардани фоизҳо:
-аз рӯи бақияи хисобҳои кортӣ
(дар мавриди тавозуни рӯзона
на камтар аз 1000 сомонӣ ё ин

$ 0.50 барои ҳар як иқтибос

Сомонӣ

USD

0%

0%
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ки 500 доллари ИМА ё евро
-ба амонати суғуртавӣ

74. Пардохт барои тағйир додани
ҳудуди рӯзона:
Гирифтани лимити рӯзона
Visa Electron, Visa Classic
Visa Gold (ғайр аз нархномаи
люкс)
75. Ҳисоб кардани музди меҳнат
ба ҳисобҳои кортӣ (барои
шахсони ҳуқуқӣ)
76. Интиқоли маблағҳои пулӣ аз як
ҳисоби кортӣ ба дигар ҳисоби
кортӣ тавассути банкоматҳои
ҶСК «Ориёнбонк» - «VISA TO
VISA»
барои
кортҳои
интишорнамудаи бонк

0%

0%

0,25% аз маблағи зиёд намудаи ҳудуди рӯзона, ки тибқи
Замимаи №1 ба Номгӯи мазкур муқаррар гардидааст

на зиёда аз 1,5% ва/ё тибқи шартнома, созишнома

3 сомонӣ; 0,62 доллар; 0,62 евро барои ҳар як интиқол
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77. Дигар хизматрасониҳо:
- гирифтани иқтибоси ҳармоҳа
аз рӯи ҳисоби кортӣ дар Бонк

10 сомонӣ

- тасдиқи бақия дар ҳисоби
кортӣ дар бланки расмии Бонк

30 сомонӣ

- пешниҳоди иқтибос аз рӯи
ҳисоби кортӣ тавассути e-mailхабар тибқи дархости муштарӣ
- гузаронидани маблағҳо аз
ҳисоби кортии худ тибқи
дархости муштарӣ
- муваққатан қатъ намудани
амали корт тибқи дархости
муштарӣ
- тафтишот оид ба
транзаксияҳои низоъдор
78. Тарифаҳо оид ба SMS – хабар:

ройгон
Мувофиқи тарифҳои Бонк барои гузаронидани (интиқоли)
маблағҳо

ройгон

$5.00

а) пардохти абонентии ҳармоҳа

4 сомонӣ

б) қатъ кардани корт аз
хизматрасонии SMS – хабар бо
хоҳиши муштарӣ;

ройгон

в) қатъ намудани (блокировка)
корт аз хизматрасонии SMS –
хабар аз ҷониби Бонк

ройгон
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79. Ивази
ПИН-коди
тавассути банкомат

корт
$1,00

Эзоҳот:
1. Тарифҳо (подошҳо) ва (ё) пардохти хизматрасонҳое, ки бо асъори хориҷӣ муқаррар гардидаанд, тибқи қурби Бонки
миллии Тоҷикистон бо асъори миллӣ дар рӯзи гузаронидани амалиёт ситонида мешавад.
2. Тарифҳо ва (ё) пардохти хизматрасонӣ (ғайр аз амалиёт бо кортҳои пластикӣ барои муштариёни Бонк –шахсони
воқеӣ) бе назардошти андозҳо муқаррар карда шудаанд. Андозҳо тибқи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
ситонида мешаванд.
3. Арзиши хизматрасонии бонкҳои муросилотӣ, пардохтҳои почтавӣ, телеграфӣ, телексӣ, факсималӣ ва дигар боҷҳо аз
рӯи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ бебаҳс дар асоси арзиши аслиашон аз ҳисоби муштарӣ ситонида мешаванд.
4. Дар ҳолати тағйир ёфтани қурби асъори миллӣ нисбати асъори хориҷӣ (доллари ИМА, евро, рубли русӣ) ва тағйир
ёфтани арзиши хизматрасониҳои Бонки миллии Тоҷикистон, низоми пардохтии «Visa International», ҶС
«Казкоммертсбонк», ҶДММ «Процесинговая компания» ва бонкҳои муросилотӣ, ҶСК “Ориёнбонк” ҳуқуқ дорад, ки
арзиши амалиётҳоро бо кортҳои пластикӣ ва дигар амалиётҳоро тағйир диҳад. Оид ба чунин тағйироту иловаҳо
муштариёни Бонк иловатан хабардор карда мешаванд.
5. Вобаста ба вазъи бозори хизматрасониҳои бонкӣ, ба меъёрҳои муқарраргардидаи ҳаққи хизматрасониҳо дар доираи
ҳадди аввалия ва ниҳоии онҳо, тавассути барқия ва дастуру супоришҳои Раёсат, тағйирот дароварда мешавад.
6. Кортҳои бонкӣ дар муҳлати 3 рӯзи корӣ баъд аз пардохти маблағ барои интишори корт ва ба имзо расидани шартнома
тайёр карда мешаванд.
7. Интишори такрории корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он барои кормандони Бонк ройгон аст.
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Замимаи 1
Ба "Номгӯи намудҳои
хизматрасонӣ ва тарифҳои
ҶСК «Ориёнбонк»"

Андозаи стандартии лимитҳои шабонарӯзӣ аз рӯи кортҳои интишорнамудаи ҶСК «Ориёнбонк»
Намуди кортҳо

Visa Classic
Visa Gold «Стандарт»
Visa Gold «Люкс»

Лимити ҳаррӯзаи
шумораи маблағи
гирифташуда
аз
АТМ

8
10
Бе лимит

Лимити
ҳаррӯзаи
маблағи
гирифташуда
аз
АТМ (USD)

1500
5000
Бе лимит

Лимити
ҳаррӯзаи Лимити
ҳаррӯзаи
шумораи
маблағи маблағи гирифташуда
гирифташуда аз POS- аз POS-терминал (USD)
терминал

12
14
Бе лимит

2000
5000
Бе лимит

Ҳасан Асадуллозода
Раиси ҶСК “Ориёнбонк”
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Замимаи 2
Ба "Номгӯи намудҳои
хизматрасонӣ ва тарифҳои
ҶСК «Ориёнбонк»"

Андозаи стандартии лимитҳои интернетӣ аз рӯи кортҳои интишорнамудаи ҶСК «Ориёнбонк»
Намуди кортҳо

Visa Electron
Visa Electron «Музди меҳнат»
Visa Classic
Visa Classic «Музди меҳнат»
Visa Gold «Стандарт»
Visa Gold «Люкс»

Лимити рӯзонаи
интернетӣ (USD)

Лимити моҳонаи интернетӣ
(USD)

0
0
барои ҳама намуди кортҳо
500$

0
0
барои ҳама намуди кортҳо
1000$

Ҳасан Асадуллозода
Раиси ҶСК “Ориёнбонк”
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