
         

 

 

         Номгуи хизматрасониҳо                                                                                   Нархнома 

1. Барориш ва хизматрасонии солонаи кортҳои номдор ва бе ном                10 сомони 

2. СМС-паёмак                                                                                                                Ройгон 

3. Азнавбарории корт                                                                                                  10 сомони 

4. Барқарорнамудани ПИН-рамз                                                                             3 сомони 

5. Гирифтани пули нақд                                                                                                               

5.1. Дар банкоматҳои ташкилот                                                                                                0,0 % 

5.2. Дар банкоматҳои дигар бонкҳо                                                                                        1,0 % мин 0,5 сом 

5.3. Дар хазинаҳои ташкилот                                                                                                     0,0 % 

5.4. Дар хазинаҳои дигар бонкҳо                                                                                              1,0 % мин 0,5 сом 

6.       Пардохт намудани хаққи мол ва хизматрасони                                            0,0 % 

7.       Интиқолҳо                                                                                     

7.1. Аз корт ба корт (қисми debit) дар шабакаи ташкилот                                                 0,0 % 

7.2. Аз корт ба корт (қисми debit) дар шабакаи дигар бонкҳо                                         1,0 % мин 0,5 сом  

7.3. Аз корт ба корт (қисми credit) дар шабакаи ташкилот                                                0,0 % 

7.4. Аз корт ба корт (қисми credit) дар шабакаи дигар бонкҳо                                        2,0 % мин 0,5 сом 

8.       Пардохтҳо   

8.1. Ба шахсони сеюм дар шабакаи ташкилот                                                                       0,0 % 

8.2. Ба шахсони сеюм дар шабакаи дигар бонкҳо                                                               1,0 % мин 0,5 сом 

9.      Ворид намудани маблағ ба суратҳисоби корт  

9.1. Дар шабакаи ташкилот                                                                                                         0,0 % 

9.2. Дар шабакаи дигар бонкҳо                                                                                                 2,0 % мин 0,5 сом 

10.      Дархост намудани бақия 

10.1 Дархости бақия дар шабакаи ташкилот                                                                           0,20 сомони 

10.2 Дархости бақия дар шабакаи дигар бонкҳо                                                                   0,50 сомони 

11.       Иваз намудани ПИН-рамз дар банкоматҳо (Pin-change)                             1 сомони 

12.       Дархости амалиётҳои иҷрошуда дар банкоматҳо (10 амалиёт)              1 сомони 

13.       Ҳудудҳо 

13.1 . Гирифтани пули нақд дар банкоматҳо (рузона)                                                          5 000 сомони 

13.2 . Гирифтани пули нақд аз хазинаи ташкилотҳо (рузона)                                             10 000 сомони 

13.3 . Пардохти хаққи мол ва хизматрасони (рузона)                                                           30 000 сомони 

13.4 . Шумораи умумии амалиётҳо дар банкоматҳо ва НППН (рузона)                           20 амалиёт 

13.5 . Шумораи умумии амалиётҳо дар нуқтаи савдо                                                           Бе махдуд 

13.6 . Интиқол аз корт ба корт                                                                                                      Бе махдуд 

13.7 . Шумораи нодуруст ворид кардани ПИН-рамз                                                              5 бор  

   

Корти дебети. Асъор TJS 

Накшаи тарофа «Корти универсали» 


