
Тартиби пешниҳоди Корти “Virtual” 

Корти пардохтии “Virtual” ба ҳамаи мизоҷони мушаххасшуда тариқи 
бонкинги мобилии IBT 24 пешниҳод карда мешавад. Суратҳисоби 
корт бо асъори сомонӣ ва доллари ИМА кушода мешавад, асосан 
барои пардохтҳои ғайринақдӣ ва ҳамчунин барои пардохти 
хизматрасониҳо ва харидори намудани молҳо, амалиётҳои 
байнибонкӣ аз суратҳисоб ба суратҳисоб истифода хоҳад шуд. 

Интишор ва шартҳои асосии Корти “ Virtual ” 

Мақсади интишори корт – Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 
дар шабакаҳои интернет;  

Низоми пардохти корт – VISA; 

Суратҳисоби корт - Бо асъори сомонӣ ва доллари ИМА; 

Муҳлати эътибори корт – аз 3 то 36 моҳ; 

Манбаъи истифодабарӣ ва интишори корт – IBT 24  

           
Тарофаи “VIRTUAL” 

          ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои корти пардохтии 
  VISA Classic 

 

 

 

 1. Шартҳои асосии корти виртуалӣ 
1.1 

Хизматрасонии моҳонаи корт Ройгон 

1.2 
Асъори ҳисоб 

- TJS 
-  USD 

1.3 Пардохти аввалия - 
1.4 Амонати суғуртавӣ - 
1.5 Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт Ройгон 
1.6 

Хизматрасонии смс паёмак барои як моҳ 
- Ройгон  
- 5 $ дар ҳолати пайваст намудани рақами 
хориҷа. 

1.7 

КэшБэк барои истифода намудани корт 

-  50% аз стандартӣ 
- Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як 
амалиёт 100 сомонӣ 
- Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як моҳ 1 
000 сомонӣ 

 2.Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 



 3.Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them) 
3.1 Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 0% 
3.2 Конвертатсия барои амалиётҳои  

дохил кардан ва пардохтҳо 
аз 0,5% 

3.3 Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда) 0%  
 

 

 

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА 

2.1 Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 0% 
2.2 Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда) 0% 
2.3 Конвертатсия барои амалиётҳои  

дохил кардан ва пардохтҳо аз 0,5% 

2.4 Ворид намудани пули нақд тавассути 
терминал 

0% 

4.Ҳудудҳои амалиётӣ тариқи корти Virtual бо асъори доллари ИМА 

Дар як руз Ҳамагӣ 
Пардохт 

намудани молу 
хизматрасониҳо 

Пардохт 
намудани молу 
хизматрасониҳо 

дар интернет 

Шумораи амалиёт 

Умумӣ 2000 2000 2000 10 
 

On-bank амалиётҳо 2000 2000 2000 10 
Амалиётҳо дар 
шабакаи беруна  2000 2000 2000 10 


