
Тарофаи “Интиқол” 

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои кортҳои пардохтии 

Корти Милли, UPI Standart, UPI Platinum, VISA Platinum. 

 
Хизматрасонӣ ИНТИҚОЛ 

Дастраскунонӣ ба муштарӣ 

дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва 

минтақаҳое, ки сохторҳои 

амалиётии бонк фаъолият доранд. 

Ройгон 

Хизматрасонии моҳонаи корт 
Ройгон 

 

Асъори ҳисоб 
TJS 

 

Пардохти аввалия - 

Амонати суғуртавӣ - 

Интишори ғайринавбатии корт бо 

ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ  
2.00 в.ш. 

Зиёд намудани ҳудуди рузонаи 

корт 
Ройгон 

Хизматрасонии смс паёмак барои 

як моҳ 
Ройгон 

 

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us) 

Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва НПН 

 

0% 

 

Ворид намудани маблаг ба ҳисоби кортӣ тариқи 

замимаи ОСОН, Сбербанк, терминалҳои ОСОН ва 

сохторҳои амалиётии бонк   

Ройгон 

Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ тавассути дигар 

сарчашмаҳо (POS Deposit, P2Pcredit, ATM P2P credit) 
2.00% min 1.00$ 

Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 0% 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия 0% 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ Ройгон 

Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба шахсони сеюм 

тавассути банкомат 
0% 

Ворид намудани пули нақд тавассути 

Банкомат ва POS-терминал 
0% 

 

 

Амалиётҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them) 

Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва 

НПН дигар бонкҳо 

- тариқи банкомат 1.00% min 1.00$ 

- тариқи пос-терминал 1.5% min 1.5$ 

Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ 

тавассути дигар сарчашмаҳо (POS Deposit, 
2.00% min 1.00$ 



P2Pcredit, ATM P2P credit) 

Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 0% 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи 

бақия 
0.3 $ 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи 

шахсӣ 
0.5 $ 

 

Амалиётҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them) дар хориҷа 

Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва 

НПН дар хориҷа 

- тариқи банкомат 1.50% min 3.00$ 

- тариқи пос-терминал 2.5% min 4.00$ 

Пардохт намудани молу хизматрасониҳо 0% 

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи 

бақия 
0.3 $ 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи 

шахсӣ 
0.8 $ 

 

Ҳудудҳои амалиётӣ тариқи кортҳои Интиқол бо доллари ИМА 

Дар як руз Ҳамагӣ 
Гирифтани 

пули нақд 

Пардохт 

намудани молу 

хизматрасониҳо 

Пардохт 

намудани молу 

хизматрасониҳо 

дар интернет 

Шумораи 

амалиёт 

Умумӣ 2000 2000 2000 1500 10 

 

On-bank амалиётҳо 2000 2000 2000 1500 10 

Амалиётҳо дар 

шабакаи беруна бо 

кортҳои асъори 

ҳисобаш сомонӣ 

1500 500 1500 1500 10 

 

 

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА 


