
ШАРТНОМАИ №_______________ 

Оиди низоми пардохтии интернетӣ   

 

ш. Душанбе                                                                                         «_____ »_________2018 г.                                   

 

 Ҷамъияти саҳомии пушидаи “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” минбаъд 

«БОНК» дар шахсияти Раиси Раёсат Раҷабов Искандар Ҳабибуллоевич, ки дар 

асоси Оинома амал мекунад аз як тараф ва _____________________________ , ки 

минбаъд “КОРХОНА” номида мешавад, дар шахсияти 

_______________________________, ки дар асоси ________________ амал мекунад аз 

ҷониби дигар, ҳарду ба таври муштарак «тарафҳо» ё «тараф»   номида мешаванд, 

шартномаи мазкурро бо мазмуни зайл ба имзо расонанд: 

 

 

1. Муқаррароти умумӣ 

 Шартҳое, ки дар шартномаи мазкур истифода мешаванд, тибқи Қоидаҳои 

пардохти молу хадамотҳо тавассути низоми Интернет-пардохтҳои ҶСП «Бонки 

байналмилали Тоҷикистон» (минбаъд - Қоидаҳо) муайян карда мешаванд. 

Қоидаҳо дар сомонаи бонк www.ibt.tj ҷой дода шудаанд. 

 

2. Матлаби шартнома 

2.1. Матлаби шартномаи мазкур мутобиқи моддаи 460-и Кодекси Граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ шудани Иштирокчӣ ба Қоидаҳо мебошад, ки 

мақсади он иштирок кардан дар Хизматрасонии “пардохти молу хадамот тариқи 

низоми интернет-пардохтҳои ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” бо 

шартҳои Қоидаҳо мебошад.  Ҳамаи замимаҳо ба Қоидаҳо қисми ҷудонашавандаи 

Қоидаҳо мебошад.     

   

3. Ҳуқуқҳо, вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои тарафҳо 

3.1 Ҳуқуқ, вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои Тарафҳо ҳангоми кор дар Хизматрасонӣ 

тариқи Қоидаҳо ва Шартномаи мазкур муайян карда мешаванд. 

3.2 Бо бастани Шартномаи мазкур, Иштирокчӣ тасдиқ мекунад, ки у бо шартҳои 

иштирок дар Хизматрасонӣ ошно ва ба муқаррароти Қоидаҳо розӣ аст. 

 

4. Ҳисоббаробаркунӣ 

4.1. Тартиби ҳисоббаробаркунӣ ҳангоми кор дар Хизматрасонӣ бо Қоидаҳо 

муайян карда мешавад.  

 

5. Ҳалли баҳсҳо 

5.1. Ҳамаи ҳолатҳое, ки дар шартҳои шартномаи мазкур ва Қоидаҳо пешбинӣ 

нашудаанд дар доираи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд. 

5.2. Ҳамаи баҳсҳо ва ихтилофҳое, ки дар доираи шартномаи мазкур ва ё қоидаҳо 

бармеоянд, агар имконпазир бошад, бо роҳи гуфтушунид байни Тарафҳо ҳал 



карда мешавад. 

5.3. Дар мавриди ба созиш нарасидани Тарафҳо, баҳсҳо ва ихтилофҳо дар Суди 

иқтисодии шаҳри Душанбе ҳал карда мешаванд. 

 

6. Мӯҳлати шартнома, ислоҳот ва шартҳои бекор кардани он. 

6.1. Шартномаи мазкур бе муҳлат буда, аз саннаи ба имзо кардани тарафҳо 

мавриди аммал қарор мегирад. 

6.2. Шартномаи мазкур метавонад бо ташаббуси дилхоҳ тараф бо огоҳ намудани 

тарафи дигар бо таври хаттӣ қатъ карда шавад. 

6.3. Ҳангоми аз як тараф қабул намудани огоҳиномаи тарафи дигар оиди қатъ 

намудани амали Шартномаи мазкур Тарафҳо вазифадор мешаванд дар давраи на 

дертар аз рӯзи дигари корӣ аз рӯзи гирифтани огоҳиномаи хаттии дар боло 

зикршуда, корҳои зеринро ба анҷом расонанд:  

• Корхона вазифадор мешавад, ки ҳамаи амалиётҳоро бо истифода аз корт 

тавассути низоми пардохтии интернетӣ қатъ намояд; 

• Бонк вазифадор мешавад қатъ намудани амалиётҳоро таъмин намояд. 

6.4. Шартномаи мазкур пас аз 540 рузи тақвимӣ аз саннаи аз як тараф қабул 

намудани огоҳиномаи тарафи дигар оиди қатъ намудани амали Шартномаи 

мазкур ва дар сурати пурра иҷро шудани ҳаммаи уҳдадориҳои тарафҳо (бо 

истиснои ҳолатҳои дар Қоидаҳо нишон додашуда) қатъшуда ҳисобида мешавад. 

6.5. Ҳамчунин, дар замони  қабул намудани огоҳиномаи тарафи дигар оиди қатъ 

намудани амали Шартномаи аз тарафи корхона ягон амалиёт гузаронида нашуда 

бошад, Шарномаи мазкур пас аз 45 рузи тақвимӣ аз саннаи қабул намудани 

огоҳномаи тарафи дигар оиди қатъ намудани амали Шартномаи мазкур ва дар 

сурати пурра иҷро шудани ҳаммаи уҳдадориҳои тарафҳо қатъшуда ҳисобида 

мешавад. 

6.6.  Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба шартномаи мазкур воридшаванда ба таври хаттӣ 

ва бо имзо расонидани созишномаи иловагӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандаи 

шарномаи мазкур ҳисобида мешавад, ворид шуда, (бо истиснои ҳолатҳои дар 

Қоидаҳо нишон додашуда) аз саннаи ба имзо расидани он  аз ҷониби тарафҳо 

мавриди амал қарор мегиранд. 

 

 

7.  Шартҳои дигар 

7.1. Шартномаи мазкур дар ду нусха ба имзо расида, дорои қувваи ҳуқуқии 

баробар мебошанд. 

7.2. Ҳамаи замимаҳо ба шартномаи мазкур қисми ҷудонашавандаи он 

мебошанд. 

7.3. Тарафҳо ҳуқуқ надоранд бидуни ризоияти хаттии Тарафи дигар тарфи 

сеюмро барои иҷрои ӯҳдадориҳои шартномаи мазкур ҷалб намоянд (ба истиснои 

ҳолатҳои дар Қоидаҳо ва банди 7.4 шартномаи мазкур). 

7.4. Бонк ҳуқуқ дорад барои иҷрои ӯҳдадориҳои худ дар доираи созишномаи 

мазкур маркази протсесингиро  бидуни розигии хаттии корхона ҷалб намояд. 

7.5. Маълумотҳое, ки Тарафҳо ба якдигар дар робита бо  шартномаи мазкур ироа 



менамоянд, махфӣ мебошад ва танҳо дар сурати розигии хаттии тарафҳо ба 

ихтиёри тарафи сеюм гузошта мешаванд (ба истиснои ҳолатҳои дар Қоидаҳои 

шартномаи мазкур зикршуда). 

7.6. Тарафҳо розианд ҳуҷҷатҳои электронии чопшуда аз низомҳои иттилоотии 

бонк, Маркази протсесингӣ/низомҳои пардохтӣ/аломатҳои кортӣ/ ширкатҳо/ 

ширкатҳо дар самти мухобирот, ҳамчунин ҳигар ҳуҷатҳое, ки дорои имзои 

электронӣ-рақами ҳастанд ва ё дигар ҳуҷҷатҳои аналогӣ, ки дорои имзои дастӣ 

мебошанд, ҳамчун далел барои ҳалли баҳсҳо ҳисобида мешаванд, эътироф 

мекунанд. 

 

8. Суроға, реквизитҳо ва имзои Тарафҳо  

 

«БОНК»: 

ҶСП “Бонки байналмилалии 

Тоҷикистон” 

Суроға ҳуқуқи: ш. Душанбе, 

к. М. Курбанов, 24 

Суроғаи почтавӣ: 734002, ш. Душанбе, 

к. М. Курбанов, 24 

РМА 020043405 

РМБ 350101803 

ҳ/м: 20402972918031 

Телефон: +992 (44) 640 03 03 

Суроғаи электронӣ: info@ibt.tj 

 

 

 

 

 

 

Аз номи «БОНК»: 

Раиси Раёсат: 

 

 

___________________ /И. Ҳ. Раҷабов / 

Ҷ.М. 

 

 


