
Тарофаҳои 

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои интишор ва хизматрасонии 

корти пардохтии НПБ VISA Int. 

 
1. Барои шахсони воқеӣ 

Навъи хизматрасонӣ Visa Classic USD Visa Classic TJS Visa Virtual USD 

Хизматрасонии корт 12.00 в.ш.* барои як сол 12.00 в.ш. барои як сол 1.00 в.ш. барои як моҳ 

Пардохти аввалия 10.00 в.ш. 10.00 в.ш. 0.00 в.ш. 

Амонати суғуртавӣ 00.00 в.ш. 00.00 в.ш. 00.00 в.ш. 

Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо 

хоҳиши муштарӣ (барои як лифофа) 

4.00 в.ш. 4.00 в.ш. дар асоси коғазӣ - 0.40 в.ш. 

тариқи воситаҳои фосилавӣ - 0.00 в.ш. 

Хизматрасонии смс паёмак барои 1 сол 4.50 в.ш. 4.50 в.ш. 4.50 в.ш. 

 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 

Гирифтани пули нақд 0.50 % 0.50 % - 

Конвертатсия барои амалиётҳои  

дохил кардан ва гирифтани пули накд 

 

0.50 % 

  

0.50 % 

 

0.50% 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия 0.04 в.ш. 0.04 в.ш. - 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ 0.8 в.ш. 0.8 в.ш. - 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт  

(аз равонкунанда) 

0,3 %  

на камтар  аз 0,20 в.ш. 

0,3 % на  

камтар  аз 0,20 в.ш. 

0,3 %  

на камтар  аз 0,20 в.ш. 

    

Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them) 

Гирифтани пули нақд тариқи АТМ 1.5% минималӣ 3.00 в.ш. 1.5% минималӣ 3.00 в.ш 
 

Гирифтани пули нақд тариқи ПОС-терминал 2.5% минималӣ 4.00 в.ш. 2.5% минималӣ 4.00 в.ш  

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия 0.40 в.ш. 0.40 в.ш. - 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ 0.80 в.ш. 0.80 в.ш. - 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз 

равонкунанда) 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

 

 



Навъи хизматрасонӣ Visa Virtual TJS Visa Gold USD Visa Gold TJS 

Хизматрасонии корт 1.00 в.ш. барои як моҳ 20.00 в.ш. барои як 

сол 

20.00 в.ш. барои як сол 

Пардохти аввалия 0.00 в.ш. 50.00 в.ш. 50.00 в.ш. 

Амонати суғуртавӣ 00.00 в.ш. 200.00 в.ш. 200.00 в.ш. 

Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо 

хоҳиши муштарӣ (барои як лифофа) 

дар асоси коғазӣ - 0.40 в.ш. 

тариқи воситаҳои фосилавӣ - 0.00 в.ш. 

8.00 в.ш. 8.00 в.ш. 

Хизматрасонии смс паёмак барои 1 сол 4.50 в.ш. 4.50 в.ш. 4.50 в.ш. 

 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 

Гирифтани пули нақд - 0.6% минималӣ  

0.05 в.ш. 

0.6% минималӣ 

 0.05 в.ш. 

Конвертатсия барои амалиётҳои  

дохил кардан ва гирифтани пули накд 

0.50 % 0.50 % 0.50 % 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия - 0.05 в.ш. 0.05 в.ш. 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ - 1.00 в.ш. 1.00 в.ш. 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз 

равонкунанда) 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

    

 

Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them) 

Гирифтани пули нақд тариқи АТМ - 1.8% минималӣ  

4.00 в.ш. 

1.8% минималӣ  

4.00 в.ш. 

 

Гирифтани пули нақд тариқи ПОС-терминал  

 3,0% минималӣ  

5.00 в.ш. 

3,0% минималӣ  

5.00 в.ш. 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия - 0.50 в.ш. 0.50 в.ш. 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ - 1.00 в.ш. 1.00 в.ш. 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт  

(аз равонкунанда) 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

1,00 % минималӣ  

1,5 в.ш. 

 

 

 



2. Ҳудудҳо 

Асъори муайянсозии ҳудуд доллари ИМА 

 

 

Умумӣ 

Ҳаҷми амалиёт Шумораи амалиёт 

All Cash Buy All 

            

Visa Virtual дар як руз 1000 - 1000 10 

Visa Classic дар як руз 3000 1000 2 000 10 

Visa Gold дар як руз 5000 5 000 5 000 10 

 

Ҳаққи ҳамаи хизматрасониҳои дигари бе истифодаи корт аз ҳисоби кортӣ  анҷомдодашуда, тибқи тарофаҳои умумии бонк 

ҳисоб карда мешаванд.  

3. Амалиётҳои эквайрингӣ (them on us) 

Гирифтани пули нақди сомонӣ тариқи НПН 1,00 % 

Гирифтани пули нақди доллари ИМА тариқи НПН 2,00 % 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахси 0,5 в.ш. 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт, тариқи банкомат ва POS-

терминал аз равонкунанда 

1.00 % 

Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-

терминал 

1.00 % 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё хизматрасонӣ  мувофики шартномаи бонк  

бо НСХ 

 

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА 


