
 
ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ КОРТИ “ИНСОФ” 

Корти пардохтии насия “Инсоф” ба ҳамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
дар минтақаи ҷойгиршавии сохтори амалиётии бонк истиқомат ва фаъолият доранд ва 
барои пардохти хизматрасониҳо ва харидорӣ намудани молҳо, амалиётҳои байнибонкӣ аз 
суратҳисоб ба суратҳисоб ва нақдинакунонии маблағ, пешниҳод карда мешавад. 

Интишор ва шартҳои асосии корти “Инсоф” 

Намуди корт Visa Gold номӣ 

Навъи корт Кредитӣ 

Пардохти аввалия Ройгон 

Муҳлати эътибор 5 сол  

Хизматрасонии солона Ройгон 

Азнав барориш:  

 бо ташаббуси бонк ё бо сабаби ба 
охир расидани мӯҳлати эътибор Ройгон 

 бо сабаби гум кардан, вайрон 
шудан ва ғ. 2 в.ш. 

Хизматрасонии СМС паёмак Ройгон 

Расонидани корт дар дохили  
ш. Душанбе 

Ройгон 

Ҳаққи хизмат барои гирифтани пули 
нақд: 
Дар банкоматҳо ва НДН-ҳои бонк: 
Дар банкоматҳо ва НДН-ҳои бонкҳои 
дигар:1  

Ройгон (0%) 

Шартҳои умумии насия: 

Лимити максималии корти 
“Инсоф”:  

 барои дархостҳои бо таъмини 
пасандоз ва маснуоти тилловорӣ то 30 000 сомонӣ 

                                                           
1 Бонкхои дигар метонанд ҳаққи хизмати иловаги гиранд.  



 

 барои дигар дархостҳо то 10 000 сомонӣ 

Ҷарима: 
Ҷарима барои риоя накардани пардохти ҳатмии 
ҳармоҳаи насия 

барои ҳар як рӯз 5 сомонӣ / рӯз 

аз рузи 4-ум 10 сомонӣ / рӯз 

Пардохти пеш аз мӯҳлат Иҷозат дода мешавад 

Санаи пардохти насия Дар санаи муайян бо хоҳиши мизоҷ 

Тартиби пардохт 

Баробарҳисса дар муҳлати муқарраршуда (яъне 
маблағи насия дар якҷоягӣ бо ҳаққи хизматрасонӣ 
ба муҳлати муайян баробарҳисса тақсим карда 
мешавад) 

Таъминнокӣ 

 то 10 000 сомонӣ эътиборан – бе зомин ва бе гарав  
Эзоҳ: 
а) Барои дархостҳое, ки маълумотнома оиди ҷойи 
кор ва даромад пешниҳод менамоянд; 
б) Дар ҳолатҳои зарурӣ Кумитаи қарзӣ метавонад 
зомин талаб намояд (танҳо дар ҳолате, ки Кумитаи 
қарзӣ қарор қабул менамояд); 

 то 30 000 сомонӣ эътиборан – бо таъмини 
пасандоз / маснуоти тилловорӣ; 
Эзоҳ: 
а)  Барои дархостҳое, ки маълумотнома оиди ҷойи 
кор ва даромад пешниҳод карда наметавонанд;  

Талабот нисбати мизоҷ 

 Шаҳрванди ҶТ; 
 Синну сол аз 20 то 60 сола (ба истиснои дархостҳо 

бо таъмини маснуоти тилловорӣ ва пасандоз); 
 Фаъолияти мизоҷ дар минтақаи ҷойгиршавии 

сохтори амалиётии бонк; 
 Таърихи қарзии мусбӣ ё надоштани таърихи 

қарзӣ. 

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ 

 Шиноснома бо РМА; 
 Маълумотнома аз ҷойи кор оиди вазифа ва 

даромади моҳона (ба истиснои дархостҳои бо 
таъмини тилло ва пасандоз); 



 

 Дар ҳолати соҳибкори инфиродӣ будан, 
шаҳодатнома бо иқтибос ва ё патент. 

Ба таври муқаррари муҳлати насия 
чунин тақсим мешавад: 

(Инчунин мизоҷ метавонад 
муҳлати насияи муқаррариро 
тағйир диҳад, бо интиқол намудани 
муҳлати нави насия ба бонк, дар 
смс-паёмаки ҷавоби ба смс-паёмак 
аз бонк, оиди муайян намудани 
муҳлати насия) 

 

маблағ муҳлат 

аз 13 то 500 сомонӣ 3 моҳ 

аз 501 то 1 000 сомонӣ 6 моҳ 

аз 1 001 то 3 000 сомонӣ 9 моҳ 

аз 3 001 то 10 000 сомонӣ 12 моҳ 

зиёда аз 10 001 сомонӣ 36 моҳ 

 

 

Шартҳои насия бо шарикони бонк: 
Ба ин гурӯҳ шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ дохил мешаванд, ки бо бонк шартномаи 

ҳамкорӣ доранд ва ба мизоҷон барои харидори намудани молу маҳсулот ё пардохти 
хизматрасониҳо, тахфиф/ҳақи хизматрасони медиҳанд. 

Меъёри тахфиф/ҳақи 
хизматорасонӣ (кэшбек)  

Муҳлати насия  
бо моҳ 

Ҳаққи хизмат 

аз 5% то 7% 3 0 

аз 8% то 10% 6 0 

аз 11% то 15% 9 0 

 
 

12 0 

18 9% 

24 17% 

36 29% 

 
 

 Руйхати шариконро дар сомонаи https://insof.tj/partners ва ё дар IBT24 дастрас 
намудан мумкин аст. 

 

 

 

https://insof.tj/partners%20%D0%B2%D0%B0%20%D1%91%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%20IBT24


 
Шартҳои насия дар ҳолати пардохт  ва дар нуқтаҳои дигар, интиқоли аз корти 

“Инсоф” ба дигар кортҳо ва нақдинакунонии пул дар банкоматҳо/POS – 
терминалҳо 

Ба ин гурӯҳ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дохил мешаванд, ки бо бонк шартномаи 
ҳамкорӣ надоранд. 

Моҳ Ҳаққи хизмат 

1 0% 
3 6% 
6 9% 
9 13% 

12 17% 
18 25% 
24 29% 
36 45% 

 

Мисол: 

Маблағ Муҳлат Ҳаққи хизмат 

50 сомонӣ 3 моҳ 3,0 сомонӣ 

100 сомонӣ 6 моҳ 9,0 сомонӣ 

150 сомонӣ 9 моҳ 19,5 сомонӣ 

200 сомонӣ 12 моҳ 34 сомонӣ 

 
 
Эзоҳ: 

• Ҳангоми санаи хариди молу хизматрасонӣ аз Санаи пардохти насия 15 рӯз камтар 
будан хариди мазкур ба санаи пардохти оянда гузаронида мешавад; 

• Мизоҷ метавонад муҳлати насияи муқаррариро тағир диҳад, бо интиқол намудани 
муҳлати насия ба бонк, дар СМС хабари ҷавоби ба СМС хабар аз бонк, оиди муаян 
намудани муҳлати насия; 

• Дар ҳолати, ки маблағи насия аз 12 сомони кам ё баробар бошад, муҳлати насия ба 
1 моҳ баробар мешавад. Ҳаққи хизмат ин гуна насияҳо 0 сомони ташкил медиҳанд; 

• Ҳангоми ба таъхир афтодани транш/қарз ба муҳлати зиёда аз 30 рӯз бонк лимити 
кортро  маҳкам менамояд;  



 
• Дар ҳолати нагирифтани СМС хабари ҷавобӣ аз мизоҷ дар давоми 3 соат, IVR бонк 

ба мизоҷ тамос мегирад ва дар бораи ҷавоб додан ба СМС хотиррасон менамояд; 
• Лимити корти насия дар 12 моҳи охири муҳлати қарз барқарор намешавад; 
• Дар ҷадвали дар поен овардашуда мукотибаи байни амалиётҳои кортӣ Инсоф 

тавассути POS терминал ва замимаи мобили оварда шудааст: 

Номгуй амалиёт дар Замимаи мобилӣ Номгуй амалиёт дар POS терминал 

Пардохт намудани молу хизматрасони бо 
QR 

Пардохт намудани молу хизматрасони 
дар нуқтаҳои шарик ва нуқтаҳои дигар 

Пардохт намудани хизматрасониҳо 
(Операторони мобили, Интернет 
провайдерҳо ва ғайра) 

Пардохт намудани молу хизматрасони 
дар нуқтаҳои дигар 

Интиқоли маблағҳо аз корт ба 
корт/суратҳисобҳо 

Интиқоли маблағҳо аз корт ба корт 

 


