
Қоидаҳои истифодабарии корти бонкӣ  

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ  

1.1. Корти бонкӣ ин воситаи омода намудани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ  

мебошад, ки истифодабарии он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои 

ҳуқуқии Низомҳои пардохтӣ, Созишномаҳои байни ҶСП ТАҚХ «Ҳумо» (минбаъд ТАҚХ) 

ва Муштарӣ, инчунин бо Қоидаҳои мазкур танзим карда мешавад.  

1.2. Корти бонкии ба Шумо барои истифода пешниҳодгардидаро ба шахси дигар 

супоридан мумкин нест ва бо интиҳои муҳлати эътибор он бояд ҳатман ба ТАҚХ 

баргардонида шавад.  

1.3. Ҳангоми гирифтани корт Шумо бояд онро бо ручкаи шарикдор фавран имзо намоед.  

1.4. Дар якҷоягӣ бо корт ба Шумо лифофаи мӯҳрдор бо Рамзи Мушаххаси Инфиродӣ 

(ПИН)-и адади чоррақама дода мешавад, ки он аналоги имзои дастии Шумо мебошад.  

1.5. Барои нигоҳ доштани коршоямии корт, шартҳои зерини нигоҳдории кортро риоя 

намоед:  

Роҳ надиҳед ба:  

• таъсир расонидани майдонҳои магнитӣ ба корт. Манбаъҳои майдонҳои магнитӣ 

метавонанд инҳо бошанд: маводҳои металлӣ (тангаҳо, бандакҳои магнитӣ, хаткашакҳо, ва 

ғ.); баъзе моделҳои телефони мобилӣ; асбобҳои видеоӣ ва аудиоӣ; ҷустуҷӯкунакҳои 

металлии дастӣ ва ғ.;  

 • вайроншавӣ ва ё осеби механикии корт; 

 • ифлосшавии корт;  

 • таъсир расонидани ба корт ҳарорати баланд, инчунин муҳити хавфнок, ки пластики 

кортро вайрон мекунад.  

1.6. Шумо метавонед корти худро то интиҳои муҳлати амали он истифода баред. Муҳлати 

амали корт дар тарафи ростаи он нишон дода шуда, бо ду рақами моҳ ва ду рақами 

охирини сол дарҷ ёфтааст. Корт то рӯзи охирини моҳ ва соли дар он нишон додашуда 

амал мекунад.   

2. Истифодаи корт  

2.1. Корт воситаи шахсии ҳисоббаробаркунӣ мебошад. Истифодаи корт танҳо ба шахсе 

мумкин аст, ки ном ва насабаш дар тарафи ростаи корт навишта шуда, имзояш дар 

тарафи чаппаи корт гузошта шудааст. Додани корт ва рамзи ПИН ба шахси дигар 

қатъиян манъ аст.  

 2.2. Корти бонкӣ барои пардохти арзиши молу маҳсулот ва хизматрасониҳо дар 

муассисаҳои савдою хизматрасонӣ, барои гирифтани пули нақд аз банкоматҳо, нуқтаҳои 



додани пули нақд, ки дар он ҷо тамғаҳои низомҳои пардохтии дахлдор часпонида 

шудаанд, пешбинӣ шудааст.   

2.3. Дорандаи корт бояд назорат барад, ки  рақами Корти ӯ ба шахсони бегона маълум 

нагардад. Маълумот оид ба мушаххасоти корт аз ҷониби ҷинояткорон барои анҷомдиҳии 

амалиётҳои қаллобӣ аз рӯи ҳисоби Шумо метавонад истифода шавад. Барои пешгирӣ 

намудани ин ҳолат, Дорандаи корт уҳдадор аст қоидаҳои зеринро риоя намояд:  

2.3.1. Рамзи ПИН-ро ба шахсони сеюм, аз ҷумла хешовандон, шиносон, кормандони 

ТАҚХ, хазинадорон ва шахсоне, ки ба Дорандаи корт дар истифодаи корти бонкӣ ёрӣ 

мерасонанд, хабар надиҳад.  

2.3.2. Рамзи ПИН-ро аз худ намудан зарур аст ва дар ҳолате, ки агар ин душвор бошад, он 

бояд алоҳида аз корти бонкӣ дар ҷои нонамоён ва ба шахсони сеюм дастнорас нигоҳ 

дошта шавад.   

2.3.3. Дар ҳеҷ ҳолат корти бонкиро барои истифода ба шахсони сеюм насупорад. Агар дар 

корти бонкӣ ному насаби шахси воқеӣ дарҷ ёфта бошад, он гоҳ танҳо шахси мазкур ҳақ 

дорад, ки ин кортро истифода барад.  

2.3.4. Ҳангоми қабули дархост, аз ҷумла аз тарафи корманди ТАҚХ, оид ба хабар додани 

маълумоти шахсӣ ва ё маълумоти корти бонкӣ (аз ҷумла рамзи ПИН), онҳоро хабар 

надиҳад. Бояд, ки дарҳол ба ТАҚХ занг зада, дар бораи воқеияти мазкур хабар диҳад. 

 2.3.5. Ба мактубҳои электроние, ки дар онҳо пешниҳоди маълумоти шахсӣ аз номи бонк 

дархост карда мешавад, ҷавоб надиҳад. Ба “истинод”-и дар мактубҳо дарҷёфта (аз ҷумла 

истинод ба сомонаи бонк) нагузарад, зеро ки онҳо метавонанд ба сомонаҳои ҳаммонанд 

оварда расонанд.  

2.3.6. Бо мақсади ҳамкории иттилоотӣ бо бонк — барорандаи корти бонкӣ, Дорандаи 

корт бояд танҳо мушаххасоти воситаҳои алоқа (телефонҳои мобилӣ ва статсионарӣ, 

факсҳо, веб-сомонаҳои интерактивӣ, порталҳо, почтаи муқаррарӣ ва электронӣ ва ғ.) -ро, 

ки дар ҳуҷҷатҳои бевосита дар бонк — барорандаи корти бонкӣ қабулшуда дарҷ ёфтаанд, 

истифода барад.  

2.3.7. Бояд дар хотир дошт, ки дар сурати фош шудани рамзи ПИН ва ё маълумоти 

шахсӣ, гум кардани корти бонкӣ, хавфи анҷомдиҳии аз тарафи шахсони сеюм амалҳои 

ғайриқонунӣ бо воситаҳои пулии дар ҳисоби бонкии Шумо вуҷуд дорад.  

Дар банкоматҳо:  

2.3.8. Амалиётҳоро бо истифодаи банкоматҳое, ки дар ҷойҳои бехатар (масалан, дар 

муассисаҳои давлатӣ, воҳидҳои бонкҳо, маҷмааҳои тиҷоратии калон, меҳмонхонаҳо, 

фурудгоҳҳо ва ғ.) насб шудаанд, анҷом диҳад.  

2.3.9. Дастгоҳҳоеро истифода набарад, ки онҳо барои дастрасӣ ба бинои дар он банкомат 

ҷойгирбуда ворид намудани рамзи ПИН-ро талаб менамоянд. 



2.3.10. Дар ҳолате, ки агар дар наздикии банкомат шахсони бегона бошанд, зарур аст, ки 

барои истифодаи банкомат вақти муносиб интихоб карда шавад ва ё банкомати дигар 

истифода бурда шавад. 

2.3.11. Пеш аз истифодаи банкомат, он бояд ба ҷиҳати мавҷудияти дастгоҳҳои иловагие, 

ки ба таркиби он мувофиқат намекунанд ва дар ҷои воридкунии рамзи ПИН ва дар ҷои 

(сурохии) барои қабули кортҳо пешбинишуда ҷойгир мебошанд,  тафтиш карда шавад 

(масалан, мавҷудияти каҷу килеб насбшудаи тугмачаҳои воридкунии рамзи ПИН). Дар 

ин ҳолат, чунин банкоматро истифода набарад.   

2.3.12. Дар сурате, ки агар тугмачаҳо ва ё ҷои барои қабули корти банкомат бо дастгоҳҳои 

иловагие таҷҳизонида шуда бошанд, ки ба таркиби он мувофиқат намекунанд, аз 

истифода бурдани корти бонкӣ дар ин банкомат даст кашад ва дар бораи шубҳаҳои худ 

ба кормандони бонк тавассути телефони дар банкомат дарҷгардида хабар диҳад.  

2.3.13. Барои гузоштани корти бонкӣ ба банкомат, қувваи ҷисмониро истифода набарад. 

Агар корти бонкӣ дароварда нашавад, аз истифода бурдани чунин банкомат даст кашад.  

2.3.14. Рамзи ПИН-ро чунон ворид намояд, то ин ки одамони дар наздикии он буда дида 

натавонанд. Ҳангоми ворид намудани рамзи ПИН тугмачаҳоро бо даст пӯшондан зарур 

аст.  

2.3.15. Дар ҳолати нодуруст кор кардани банкомат (масалан, муддати дароз дар реҷаи 

интизорӣ будан, беихтиёрона бозоғоз шудан), бояд аз истифода бурдани чунин банкомат 

даст кашад, амалиёти ҷориро бекор намояд бо пахши тугмачаи "Бекор кардан" ва 

баргардонидани корти бонкиро интизор шавад.  

2.3.16. Пас аз гирифтани пули нақд аз банкомат, зарур аст ки пули нақд як ба як 

бозшуморида шуда, дар он боварӣ ҳосил намояд, ки корти бонкӣ аз ҷониби банкомат 

баргардонида шуд, барориши расидро ҳангоми дархости он интизор шавад,  сипас онро 

ба сумка (ҳамён, киса) андозад ва танҳо баъди ин аз назди банкомат равад.   

2.3.17. Расидҳои банкомат чопнамударо барои муқоисаи минбаъдаи маблағи дар он 

зикршуда бо иқтибоси суратҳисоби бонкӣ бояд нигоҳ дошт.   

2.3.18. Ҳангоми гузаронидани амалиёт бо корти бонкӣ дар банкоматҳо ба маслиҳати 

шахсони сеюм гӯш надиҳад, инчунин кӯмаки онҳоро қабул накунад. Дар муассисаҳои 

савдою хизматрасонӣ (пардохти ғайринақдӣ дар терминалҳо):  

2.3.19. Кортҳои бонкиро дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва хизматрасоние, ки ба онҳо боварӣ 

нест, истифода набарад.  

2.3.20. Гузаронидани амалиётро бо корти бонкӣ танҳо дар ҳузури худи Дорандаи корт 

талаб намояд. Ин барои паст кардани хавфи ғайриқонунӣ гирифтани маълумоти шахсии  

дар корти бонкӣ нишон додашуда зарур аст.  



2.3.21. Ҳангоми истифода бурдани корти бонкӣ барои пардохти молу хизматрасониҳо, 

хазиначӣ метавонад аз дорандаи корти бонкӣ пешниҳод намудани шиноснома, имзо 

намудани чек ва ё ворид намудани рамзи ПИН-ро талаб намояд. Пеш аз ворид намудани 

рамзи ПИН, бояд боварӣ ҳосил намуд, ки одамони дар наздикии бевосита буда онро дида 

наметавонанд. Пеш аз имзо намудани чек, маблағи дар чек дарҷшударо ҳатман тафтиш 

намудан зарур аст.  

2.3.22. Дар ҳолате, ки агар ҳангоми кӯшиши пардохт намудан бо корти бонкӣ амалиёти 

“нобарор” ҷой дошта бошад, як нусхаи чеки аз ҷониби терминал додашударо барои 

тафтиши минбаъда ба набудани амалиёти зикршуда дар иқтибоси суратҳисоби бонкӣ 

бояд нигоҳ дошт.  

Дар шабакаи интернет:  

2.3.23. Рамзи ПИН-ро ҳангоми фармоиши молу хизматрасониҳо тавассути шабакаи 

Интернет, инчунин тариқи телефон/факс истифода набарад.  

2.3.24. Маълумоти шахсӣ ва ё дигар маълумотро оид ба корти (суратҳисоби) бонкӣ 

тавассути шабакаи Интернет хабар надиҳад, масалан, рамзи ПИН, калидвожаи дастрасӣ 

ба захираҳои бонк, муҳлати эътибори корти бонкӣ, меъёрҳои қарзӣ, таърихи амалиётҳо, 

маълумоти шахсӣ.  

2.3.25. Интернет-сомонаҳои танҳо ташкилотҳои озмудаи тиҷоратӣ ва хизматрасониро 

бояд истифода бурд.  Маълумоти махфӣ (масалан, рақами корт, муҳлати амал ва CVC2)-

ро танҳо ба сомонаҳои ҳифзшудаи аз ҷониби НПМ «Корти миллӣ» тасдиқшуда, 

бехатарона ворид намояд. Боварӣ ҳосил намояд, ки суроғаи он бо "https://" оғоз меёбад ва 

дар равзанаи браузер пиктограммаи ба қулфи овезони пӯшида монандро ҷустуҷӯ 

намояд.  

2.3.26. Ба дурустии суроғаҳои интернет-сомонаҳо, ки ба он Дорандаи корт пайваст карда 

шуда, дар он харидҳо анҷом дода мешаванд, ҳатман боварӣ ҳосил намояд, зеро ки 

суроғаҳои шабеҳ метавонанд барои иҷрои амалҳои ғайриқонунӣ истифода шаванд.  

2.3.27. Тавсия дода мешавад, ки харидҳо танҳо аз компутери худ амалӣ карда шаванд, то 

ин ки махфияти маълумоти шахсӣ ва (ё) маълумоти оид ба корти (суратҳисоби) бонкӣ 

нигоҳ дошта шавад.  

2.3.28. Дар ҳолате, ки агар харид аз компутери шахси дигар амалӣ карда шавад, тавсия 

дода мешавад, ки дар он маълумоти шахсӣ ва дигар маълумот сабт нашавад, ва баъди 

анҷомдиҳии ҳамаи амалиётҳо бояд боварӣ ҳосил кард, ки маълумоти шахсӣ ва дигар 

маълумот сабт нашудааст (барои ин дар браузер веб-сомонаи фурӯшандаро, ки дар он 

харидҳо карда шуданд, аз нав бозоғоз намуда, тафтиш намояд).  

2.3.29. Дар компутери худ таъминоти барномавии антивирусиро насб карда, онро ва 

дигар маҳсулоти барномавӣ (системаҳои оператсионӣ ва барномаҳои амалӣ)-ро, ки 



Шумо истифода мебаред, мунтазам навсозӣ кунед, ин метавонад Шуморо аз воридшавии 

таъминоти барномавии зараровар муҳофизат намояд.  

2.4.1. Рақами телефони Маркази тамосро, ки дар пушти корти бонкӣ нишон дода 

шудааст, дар хотир нигоҳ доред. Инчунин бояд рақами телефонии мазкурро ҳамеша бо 

худ нигоҳ дошт ва рақами корти бонкиро дар дигар ҳомилони маълумот: дар дафтари 

ёддошт, телефони мобилӣ ва/ё дигар ҳомилони маълумот, аммо на якҷоя бо сабти оид ба 

ПИН нигоҳ дошт.  

2.4.2. Агар тахмин бошад, ки ПИН, маълумоти шахсие фош шудааст, ки ба содир 

намудани амалҳои ғайриқонунӣ бо корти бонкӣ имкон медиҳанд, инчунин агар корти 

бонкӣ гум шуда бошад, фавран ба ТАҚХ муроҷиат намуда, дастурҳои корманди онро 

риоя намояд. То лаҳзаи муроҷиат ба ТАҚХ, дорандаи корт ҳамаи хавфҳои молиявиро 

вобаста ба истифодаи беиҷозати корти бонкии худ ба уҳда дорад.   

2.4.3. Бо мақсади пешгирӣ намудани амалҳои ғайриқонунӣ доир ба гирифтани ҳамаи 

маблағ аз суратҳисоби бонкӣ, меъёри шабонарӯзӣ дар ҳаҷми амалиёт бо кортҳои бонкӣ 

муқаррар карда шавад ва дар баробари ин хизматрасонии огоҳӣ оид ба амалиётҳои 

анҷомдодашуда (масалан, огоҳӣ тавассути SMS-паёмакҳо) пайваст карда мешавад.  

2.4.4. Агар ҳангоми анҷом додани амалиётҳо бо корти бонкӣ банкомат корти бонкиро 

барнагардонад, ба рақами телефони ТАҚХ, ки дар банкомат нишон дода шудааст, занг 

зада, ҳодисаи содиршударо фаҳмонидан ва сипас дастурҳои бонкро риоя намудан зарур 

аст.  

2.4.5. Дорандаи корт бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳои амалиётҳоро бо истифодаи корт то ҳалли 

ҳамаи даъвоҳо оид ба иқтибоси навбатӣ нигоҳ дорад. Ҳуҷҷатҳои зикршуда ҳамчунин дар 

ҳалли масъалаҳои гуногун бо мақомоти гумрук ва дигар мақомоти назоратӣ метавонанд 

муфид бошанд, масалан, чек ҳамчун далели қонунии гирифтани маблағ ва харҷи он буда 

метавонад.  

2.4.6. Дар сурати харидорӣ намудани мол ва хизматрасониҳо бо пардохти ғайринақдӣ, 

инчунин гирифтани пули нақд бо истифодаи Корти бонкӣ, Дорандаи чунин корт ба Бонк 

супориш медиҳад, ки маблағи дахлдорро аз суратҳисоб аз рӯи ҳисоббаробаркуниҳо бо 

истифодаи Кортҳои бонкӣ бебаҳс (беаксептӣ) аз ҳисоб барорад.   

2.4.7. Маблағҳо аз суратҳисоб аз рӯи ҳисоббаробаркуниҳо бо истифодаи Корт танҳо аз рӯи 

амалиётҳои бо истифодаи Корт анҷом додашуда, ва ё дар ҳолати пасгардонидани маблағ 

ҳангоми бастани суратҳисоб аз ҳисоб бароварда мешаванд. Инчунин маблағҳо ба 

пардохти Тарофаи муқаррарнамудаи Бонк  аз суратҳисоб бебаҳс (беаксептӣ) аз ҳисоб 

бароварда мешаванд.  

2.4.8. Муштарӣ уҳдадор аст, ба пайдоиши овердрафти техникӣ (қарз) дар суратҳисоб аз 

рӯи ҳисоббаробаркунӣ бо истифодаи Кортҳои бонкӣ роҳ надиҳад. Ҳангоми пайдоиши 

овердрафти техникӣ ТАҚХ фоизҳоро, ки андозаи онҳо дар Тарофа муқаррар гардидааст, 



ҳисоб карда нигоҳ медорад. ТАҚХ ҳуқуқ дорад, то лаҳзаи пардохт шудани қарз аз ҷониби 

Доранда, амали Кортро боздорад.  

2.4.9. Ҳангоми сафар ба хориҷа, ба Дорандаи корт тавсия дода мешавад, ки барои 

гирифтани маслиҳати иловагӣ доир ба масъалаҳои истифодаи корт (пардохти харидҳо, 

пардохти бошиш дар меҳмонхонаҳо ва ғ.) ба ТАҚХ муроҷиат намояд.  

3. ГУМ КАРДАНИ КОРТ ВА Ё ШУБҲА БА ИСТИФОДАИ БЕИҶОЗАТИ ОН 

3.1. Дорандаи корт уҳдадор аст, ки барои пешгирӣ намудани гум кардан (рабуда шудан)-и 

Корт ва рамзи ПИН ва ё истифодаи ғайриқонунӣ/беиҷозати он чораҳо андешад.  

3.2. ПИН — рақами мушаххаси инфиродӣ, адади 4-рақама буда, ба доранда дар якҷоягӣ 

бо Корт дар лифофаи махсуси басташуда дода мешавад. Ҳангоми анҷом додани 

амалиётҳо, ПИН аналоги имзои худ мебошад. Ва ТАҚХ барои амалиётҳои ба воситаи 

воридкунии рамзи ПИН анҷом додашуда ҷавобгар нест. Тавсия дода мешавад, ки рамзи 

ПИН аз худ карда шуда, лифофаи ПИН дар ҷойи бехатари ба шахсони бегона дастнорас 

нигоҳ дошта шавад. Рамзи ПИН-ро дар якҷоягӣ бо корт нигоҳ доштан, рақами кортро 

дар лифофаи ПИН навиштан мумкин нест.  

3.3. Дар сурати ошкор шудани гумшавии Корт ва/ё ПИН, ба даст овардани маълумот дар 

бораи истифодаи беиҷозати он; агар бо сабабе Корт ба Доранда аз ҷониби банкомат 

баргардонида нашавад, инчунин дар робита бо ҳолатҳои шабеҳ, Доранда уҳдадор аст, ки 

дар бораи ин фавран ба ТАҚХ тариқи телефони  (+992 44) 640 55 44 хабар диҳад. 

3.4. Ҳар як муроҷиати шифоҳии Дорандаи Корт барои боздошти он бояд бо аризаи 

хаттии ба суроғаи ТАҚХ ирсолгардида тасдиқ карда шавад, ки дар он бояд ҳолати гум 

кардани Корт ва/ё ПИН ё ин ки маълумоти ба Дорандаи Корт маълум оид ба истифодаи 

ғайриқонунии онҳо, инчунин маълумоти кай ва ба куҷо Дорандаи Корт дар бораи ҳолати 

рӯйдода хабар додааст, муфассал баён карда шавад. Ариза ба таври матлуб равонашуда 

ба ҳисоб меравад, агар он тавассути факс, мактуби фармоишӣ бо огоҳӣ оид ба супоридан 

ирсол гардида бошад, ё ин ки бевосита ба корманди ТАҚХ, ки барои хизматрасонии 

Доранда масъул мебошад, пешниҳод карда шуда бошад.  

3.5. ТАҚХ ҳуқуқ дорад маълумоти бадастовардаро оид ба гум кардани ва/ё боздоштани 

корт ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои андешидани чораҳои зарурӣ супорад.  

3.6. Ҳангоми пайдо намудани Корте, ки қаблан гумшуда ва ё ғайриқонунӣ 

истифодашаванда баён шудааст, Дорандаи Корт бояд дар бораи ин фавран ба ТАҚХ 

хабар диҳад, ва сипас Кортро ба ТАҚХ баргардонад. 


