
 Ҳаққи хизматрасонӣ 

I. Кушодани суратҳисобҳо

1.

1.1. Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо) - барои як мизоҷ

1.2. Соҳибкорони инфиродӣ - барои ҳар як мизоҷ

2.

2.1. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ

2.2. Муассисаҳои диннӣ

2.3. Ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳои шахсони ҳуқуқӣ

2.4. Ҳизбҳои сиёсӣ

3. Хоҷагии деҳқонӣ ройгон

4.

4.1. Вазоратҳо

4.2. Кумитаҳо, агентиҳо ва хадамотҳо

5.

5.1. Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)

5.2. Сафоратҳо

5.3. Консулгариҳо

II.

1.
Хизматрасонии (пешбурди) суратҳисобҳои мизоҷон (барои як соли 

тақвимӣ)
30 TJS

2.

2.1.
Тасдиқи варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти 

шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм 
35 TJS

2.2. Тасдиқи нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои аслӣ (барои як саҳифа) 2 TJS

2.3.
Тасдиқи такрории варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 

шахсияти шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм
 35 TJS 

3.
Пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо аз ҳуҷҷатҳои шахсии шахси ҳуқуқӣ  (барои 

як саҳифа)
2 TJS

4.

4.1. Пешниҳоди беруннависи суратҳисоб тавассути e-mail корпоративӣ ройгон

Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

Мақомотҳои давлатӣ

Намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ

Пешниҳоди беруннависҳо нисбат ба ҳамаи суратҳисобҳо (новобаста аз мақсад) ва маълумотномаҳои 

гуногун (бо дархости мизоҷ)

Кушодан, пешбурд ва бастани суратҳисобҳо

ройгон

ройгон

ройгон

50 TJS

"ТАСДИҚ ШУДААСТ"

Бо пайнавишти КИДУ

ҶСП "Спитамен Бонк" аз 11 июни соли 2020, №6

и.в. Раиси Раёсат ______________________Самандарзода Н.

Тарофаҳои хизматрасонии ҶСП "Спитамен Бонк" барои шахсони ҳуқуқӣ, 

соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои давлатӣ                

Ташкилотҳои тиҷоратӣ 

Тарофаҳои мазкур аз санаи 18 июни соли 2020 мавриди амал қарор дода мешавад.

Пешбурди суратҳисобҳо

Тасдиқи ҳуҷҷатҳои мизоҷон (барои кушодани суратҳисоб) дар дохилӣ бонк



4.2.
Пешниҳоди маълумотнома дар бораи доштани суратҳисоб дар ҶСП  "Спитамен 

Бонк"
10 TJS

4.3. Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис) 10 TJS

4.4.
Пешниҳоди дубликати нусхаи  ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва 

нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои 1 адад) 
2 TJS

4.5. Маълумотнома оиди қарздор набудани мизоҷ дар назди бонк 15 TJS

4.6. Маълумотнома оиди бақияи суратҳисоби мизоҷ дар бланкаи расмии бонк 15 TJS

4.7. Дигар маълумотномаҳо оид ба фаъолияти мизоҷ дар бонк 15 TJS

4.8.
Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои соли ҷорӣ (барои ҳар як 

ҳуҷҷат)
 2 TJS 

4.9.
Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як 

ҳуҷҷат)
 5 TJS 

4.10. Ҷавоб ба дархости аудитори берунаи ширкати мизоҷ 20 TJS

5. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоҷ 20 TJS

6.
Пешниҳоди нусхаи маълумотнома дар бораи маблағи гузаронидашуда 

тавассути низоми SWIFT
10 TJS

7.

7.1. 25 варақа 35 TJS

7.2. 50 варақа 50 TJS

8. 

8.1.

8.1.1. Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо)

8.1.2. Соҳибкорони инфиродӣ

8.2.

8.2.1. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ

8.2.2. Муассисаҳои диннӣ

8.2.3. Ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳои шахсони ҳуқуқӣ

8.2.4. Ҳизбҳои сиёсӣ

8.3. Хоҷагии деҳқонӣ  ройгон 

8.4.

8.4.1. Вазоратҳо

8.4.2. Кумитаҳо, агентиҳо ва хадамотҳо

8.5.

8.5.1. Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)

8.5.2. Сафоратҳо

8.5.3. Консулгариҳо

III.

1. Азнавбарасмиятдарории суратҳисоби мизоҷ ба дигар мизоҷ ройгон

2.

2.1. Бо ташаббуси бонк

2.2. Бо ташаббуси мизоҷ

3. Барқароркунии суратҳисоб пас аз бастани он ройгон

1.

1.1. Бо сомонӣ

1.2. Бо асъори хориҷӣ

2.

Хизматрасонии СМС - паём (барои як соли тақвимӣ)

Ташкилотҳои тиҷоратӣ 

Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

Мақомотҳои давлатӣ

 ройгон 

 ройгон 

 ройгон 

Қабули маблағҳои нақдина барои пур кардани суратҳисоби мизоҷ

Пешниҳоди маблағи нақдина аз суратҳисобҳои мизоҷон (новобаста аз мақсад)

Намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ

Пешниҳод намудани дафтарчаи чекӣ

Амалиётҳои хазинавӣ

Бастани суратҳисоб

Бастани суратҳисоб

 ройгон 

ройгон

ройгон



2.1. Пешниҳоди маблағи нақдина бо сомонӣ 0,80%

2.2.
Дар қисми хариди асъори хориҷии бонк аз мизоч, эквиваленти маблағи нақдина 

бо сомонӣ барои пешниҳод
0,50%

2.3. Пешниҳоди маблағи нақдина бо асъори хориҷӣ 1,00%

2.4.
Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои пасандозии мӯҳлатнок, ки тариқи 

нақдина ворид шудаанд
ройгон

3.
Иваз намудани пулҳои майда ба калон ва баръакси он бо асъори  

хориҷӣ (барои ҳар як варақ)
0,5 TJS

4.

4.1. Бо сомонӣ ройгон

5. Хизматрасониҳои хадамоти пулрасони (ҳамлу нақл) тибқи Шартнома

6. Тафтиши аслияти асъори хориҷӣ (барои ҳар як купюра) 0,2 TJS

I.

1. Воридот (Пур намудани суратҳисоб) ройгон

2. Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)

2.1.

2.1.1. Супоришномаҳои пардохтӣ 1 TJS

2.1.2. Пардохтҳо тавассути Интернет/Мобайл банкинг ройгон

2.2.

2.2.1.

Аз 08:00 то 15:00 2 TJS

Аз соати 15:00 5 TJS

2.2.2.

Аз 08:00 то 15:00 2 TJS

Аз соати 15:00 5 TJS

3.
Интиқоли такрории супоришномаҳои иштибоҳан равонкардашуда 

(иштибоҳ аз ҷониби мизоҷ)
20 TJS

II

1. Воридот (Пур намудани суратҳисоб) ройгон

2. Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)

2.1.

2.1.1. USD 55 USD

2.1.2. EUR 35 EUR

2.1.3. RUB 400 RUB

2.1.4. CNY 100 CNY

2.1.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 35 USD

2.2.

2.2.1. USD
55 USD + ҳаққи хизмати дигар 

бонкҳо

2.2.2. EUR
35 EUR + ҳаққи хизмати дигар 

бонкҳо

2.2.3. CNY
100 CNY + ҳаққи хизмати дигар 

бонкҳо

2.2.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ
35 USD + ҳаққи хизмати дигар 

бонкҳо

2.3.

Амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва интиқолӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ

Ивази купюраҳои фарсуда

Тавассути низоми Интернет/Мобайл банкинг:

бо низоми электронии пардохтҳои БМТ:

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунанда (OUR) бо низоми SWIFT

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

Дар дохили низоми ҶСП "Спитамен Бонк" (байни мизоҷони ҶСП "Спитамен Бонк")

Ба дигар ташкилотҳои қарзии ҶТ:

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ тавассути Интернет/Мобайл банкинг

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби қабулкунандаи маблағ (бенефитсиар) (ҳаққи 

хизмати бонки ирсолкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ ва ҳаққи хизмати бонки қабулкунанда 

аз ҳисоби қабулкунандаи маблағ ситонида мешавад) бо низоми SWIFT- BEN



2.3.1. USD 55 USD

2.3.2. EUR 35 EUR

2.3.3. RUB 400 RUB

2.3.4. CNY 100 CNY

2.3.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 35 USD

3.

3.1. USD 100 USD

3.2. EUR 100 EUR

3.3. RUB 400 RUB

3.4. CNY 500 CNY

3.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 100 USD

1.

1.1. Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ

1.2. Мубодилаи сомонӣ ба асъори хориҷӣ

1.

1.1. Ҳаққи хизмат барои додани пули нақд ройгон

1.2. Меъёри фоизӣ қарз вобаста аз маҳсулотҳои қарзӣ тибқи Шартнома

1.3. Пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои гарав бо дархости мизоҷ (барои як ҳуҷҷат) 10 TJS

1.4. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди қарздор набудани мизоҷ 15 TJS

1.5. Пешниҳод намудани нусхаи маълумотнома оид ба озод намудани гарав 10 TJS

1.6. Иваз намудани гарав тибқи Шартнома

1.7. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди фоизҳои ҳисобшудаи қарз 10 TJS

2. Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ тибқи Шартнома

3.

3.1. Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо) 59 TJS

3.2. Соҳибкорони инфиродӣ 11,8 TJS

1.

1.1.
Эътиборномаҳое, ки зери таъминнокии маблағҳои пулӣ ва ё кафолати бонки 

сеюм бароварда шудаанд

0,35% аз маблағ (min 350 TJS 

max 5000 TJS) 

1.2.
Эътиборномаҳое, ки бе таъминнокии маблағҳои пулӣ ва ё кафолати бонки сеюм 

бароварда шудаанд
бо қарори Кумитаи қарзӣ

1.3. Огоҳ намудани бенефитсиар оиди эътиборнома 150 TJS

1.4. Тағйир додани шартҳои эътиборнома (барои ҳар як пакети тағйиротҳо) 100 TJS

1.5. Огоҳинома оиди тағйиротҳои этиборнома 150 TJS

1.6. Пардохт аз рӯи эътиборнома тибқи тарофаҳо

1.7. Тафтиши ҳуҷҷатҳо аз рӯи эътиборнома
1% аз маблағ (min 350 TJS max 

2 500 TJS) 

1.8. Ҳаққи хизмат барои номувофиқатӣ дар ҳуҷҷатҳо (барои ҳар як номувофиқатӣ) 120 TJS

1.9. Пардохт барои ҳар як хабарномаи свифтӣ (дар доираи эътиборнома) 45 TJS

1.10. Фиристодани пакети ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақли бор аз рӯи арзиши аслӣ

бо қурби бонк

Мубодилаи маблағҳои мизоҷон (ғайринақдӣ)

Мубодилаи асъори хориҷӣ

Маълумотномаи таърихи қарзии БҚИТ

Амалиётҳо вобаста ба ҳисобҳои қарзӣ

Қарздиҳӣ

Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш барои ворид гаштани маблағ ба ҳисоби қабулкунанда, 

бекор кардан, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба супоришномаҳои пардохтӣ бо дархости мизоҷон

Хизматрасониҳо аз рӯи эътиборномаҳои (аккредитивҳои) ҳуҷҷатӣ

Эътиборномаҳои воридотие, ки бо супориши мизоҷони бонк бароварда мешаванд



1.11. Бекор кардани эътиборнома то ба охир расидани мӯҳлати амали он
200 TJS + ҳаққи хизмати дигар 

бонкҳо

2.

2.1. Огоҳ намудани бенефитсиар оиди эътиборнома
0,1% аз маблағ (min 200 TJS 

max 2000 TJS)

2.2.
Бо шартҳои аз тарафи мизоҷ пешниҳод намудани таъминнокии пулӣ илова 

кардани тасдиқнома 

0,1% аз маблағ (min 200 TJS 

max 500 TJS)

2.3. Бидуни пешниҳоди таъминнокии пулӣ илова кардани тасдиқнома бо қарори Кумитаи қарзӣ

2.4. Ба эътиборнома ворид намудани тағйиротҳо (барои ҳар як пакети тағйиротҳо ) 150 TJS

2.5. Бекор кардани эътиборнома то ба охир расидани мӯҳлати амали он 200 TJS

2.6. Ҳаққи хизмат барои номувофиқатӣ дар ҳуҷҷатҳо (барои ҳар як номувофиқатӣ) 100 TJS

1.

1.1. Баровардани кафолат бо таъминнокии маблағҳои пулӣ 2,5% аз маблағ

1.2.
Баровардани кафолат бе таъминнокии маблағҳои пулӣ, таҳти гарави амвол ва ё 

замонат
бо қарори Кумитаи қарзӣ

1.3. Пардохт ҳангоми пешниҳод намудани талаботҳо аз рӯи кафолат тибқи тарофаҳо

1.4.
Тағйир додани шартҳои кафолат – ба ғайр аз маблағ (барои ҳар як пакети 

тағйиротҳо)
200 TJS

1.5. Баровардани дилхоҳ хабарномаи свифтӣ, аз ҷумла огоҳонидан оиди кафолат
50 TJS + комиссияи бонки 

мукотибавӣ (корреспондентӣ)

1.6. Бекор кардани кафолат то фарорасии мӯҳлати амали он 200 TJS

2.

2.1. Огоҳонидани бенефитсиар 200 TJS

2.2.
Огоҳонидан оиди тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як пакети 

тағйиротҳо)
300 TJS

2.3. Хароҷотҳои почтавӣ аз рӯи арзиши аслӣ

*Тарофаҳое, ки бо асъори ҳориҷӣ пешниҳод шудааст, аз руи қурби расмии БМТ дар рузи гузаронидани 

амалиёт гирифта мешавад

Кафолати бонкӣ

Кафолатҳое, ки бо супориши принсипиал – мизоҷи бонк бароварда мешаванд

Кафолатҳое, ки аз тарафи дигар бонкҳо ба фоидаи бенефитсиар – мизоҷи бонк бароварда шудаанд

Эътиборномаҳои содиротие, ки аз тарафи дигар бонкҳо кушода шудаанд



 Ҳаққи хизматрасонӣ 

I.

1.

1.1. Амонатҳои пасандозӣ - барои як мизоҷ 10 TJS

1.2. Амонатҳои мӯҳлатнок ройгон

II.

1. Хизматрасонии (пешбурди) суратҳисобҳои мизоҷон ройгон

2.

2.1. Пешниҳоди маълумотнома дар бораи доштани суратҳисоб дар ҶСП  "Спитамен Бонк" 10 TJS

2.2. Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис) 10 TJS

2.3.
Пешниҳоди дубликати нусхаи  ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва 

нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои 1 адад) 
2 TJS

2.4. Маълумотнома оиди қарздор набудани мизоҷ дар назди бонк 15 TJS

2.5. Маълумотнома оиди бақияи суратҳисоби мизоҷ дар бланкаи расмии бонк 15 TJS

2.6. Дигар маълумотномаҳо оид ба фаъолияти мизоҷ дар бонк 15 TJS

2.7.
Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои соли ҷорӣ (барои ҳар як 

ҳуҷҷат)
 2 TJS 

2.8.
Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як 

ҳуҷҷат)
 5 TJS 

3. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоҷ 20 TJS

4.
Пешниҳоди нусхаи маълумотнома дар бораи маблағи гузаронидашуда 

тавассути низоми SWIFT
10 TJS

5. Хизматрасонии СМС - паём ройгон

III.

1. Азнавбарасмиятдарории суратҳисоби мизоҷ ба дигар мизоҷ ройгон

2.

2.1. Бо ташаббуси бонк

2.2. Бо ташаббуси мизоҷ

3. Барқароркунии суратҳисоб пас аз бастани он ройгон

1.

1.1. Бо сомонӣ

1.2. Бо асъори хориҷӣ

2.

2.1. Пешниҳоди маблағи нақдина бо сомонӣ 0,80%

2.2.
Дар қисми хариди асъори хориҷии бонк аз мизоч, эквиваленти маблағи нақдина бо 

сомонӣ барои пешниҳод
0,50%

2.3. Пешниҳоди маблағи нақдина бо асъори хориҷӣ 1,00%

2.4.
Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои амонатии пасандози, ки тариқи нақдина дар 

доираи як шаҳр ворид шудааст (новобаста аз асъор)
ройгон

2.5.
Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои пасандозии мӯҳлатнок, ки тариқи нақдина 

ворид шудаанд (новобаста аз асъор)
ройгон

3.
Иваз намудани пулҳои майда ба калон ва баръакси он бо асъори  хориҷӣ 

(барои ҳар як варақ)
0,5 TJS

4.

4.1. Бо сомонӣ ройгон

"ТАСДИҚ ШУДААСТ"
Бо пайнавишти КИДУ

ҶСП "Спитамен Бонк" аз 11 июни соли 2020, №6

Тарофаҳои хизматрасонии ҶСП "Спитамен Бонк" барои шахсони воқеӣ

Тарофаҳои мазкур аз санаи 18 июни соли 2020 мавриди амал қарор дода мешавад.

Кушодан, пешбурд ва бастани суратҳисобҳо

Кушодани суратҳисобҳо

Шахсони воқеӣ

Пешбурди суратҳисобҳо

Пешниҳоди беруннависҳо нисбат ба ҳамаи суратҳисобҳо (новобаста аз мақсад) ва маълумотномаҳои гуногун (бо 

дархости мизоҷ)

Бастани суратҳисоб

Бастани суратҳисоб

ройгон

Амалиётҳои хазинавӣ

Қабули маблағҳои нақдина барои пур кардани суратҳисоби мизоҷ

ройгон

Пешниҳоди маблағи нақдина аз суратҳисобҳои мизоҷон (новобаста аз мақсад)

Ивази купюраҳои фарсуда



5. Хизматрасониҳои хадамоти пулрасони (ҳамлу нақл) тибқи Шартнома

6. Тафтиши аслияти асъори хориҷӣ (барои ҳар як купюра) 0,2 TJS

I.

1. Воридот (Пур намудани суратҳисоб) ройгон

2. Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)

2.1.

2.1.1. Супоришномаҳои пардохтӣ 1 TJS

2.1.2. Пардохтҳо тавассути Интернет/Мобайл банкинг ройгон

2.2.

2.2.1.

Аз 08:00 то 15:00 2 TJS

Аз соати 15:00 5 TJS

2.2.2.

Аз 08:00 то 15:00 2 TJS

Аз соати 15:00 5 TJS

3.
Интиқоли такрории супоришномаҳои иштибоҳан равонкардашуда 

(иштибоҳ аз ҷониби мизоҷ)
10 TJS

II

1. Воридот (Пур намудани суратҳисоб) ройгон

2. Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)

2.1.

2.1.1. USD 55 USD

2.1.2. EUR 35 EUR

2.1.3. RUB 400 RUB

2.1.4. CNY 100 CNY

2.1.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 35 USD

2.2.

2.2.1. USD 55 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо

2.2.2. EUR 35 EUR + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо

2.2.3. CNY 100 CNY + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо

2.2.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 35 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо

2.3.

2.3.1. USD 55 USD

2.3.2. EUR 35 EUR

2.3.3. RUB 400 RUB

2.3.4. CNY 100 CNY

2.3.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 35 USD

3.

3.1. USD 100 USD

3.2. EUR 100 EUR

3.3. RUB 400 RUB

3.4. CNY 500 CNY

3.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ 100 USD

1.

1.1. Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ

1.2. Мубодилаи сомонӣ ба асъори хориҷӣ

1.

1.1. Ҳаққи хизмат барои додани пули нақд ройгон

1.2. Меъёри фоизӣ қарз вобаста аз маҳсулотҳои қарзӣ тибқи Шартнома

1.3. Пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои гарав бо дархости мизоҷ (барои як ҳуҷҷат) 10 TJS

1.4. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди қарздор набудани мизоҷ 15 TJS

1.5. Пешниҳод намудани нусхаи маълумотнома оид ба озод намудани гарав 10 TJS

1.6. Иваз намудани гарав тибқи Шартнома

1.7. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди фоизҳои ҳисобшудаи қарз 10 TJS

2. Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ тибқи Шартнома

3. Маълумотномаи таърихи қарзии БҚИТ 11,8 TJS

Амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва интиқолӣ

Амалиётҳо бо пули миллӣ

Дар дохили низоми ҶСП "Спитамен Бонк" (байни мизоҷони ҶСП "Спитамен Бонк")

Ба дигар ташкилотҳои қарзии ҶТ:

бо низоми электронии пардохтҳои БМТ:

Тавассути низоми Интернет/Мобайл банкинг:

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунанда (OUR) бо низоми SWIFT

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби қабулкунандаи маблағ (бенефитсиар) (ҳаққи хизмати бонки 

ирсолкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ ва ҳаққи хизмати бонки қабулкунанда аз ҳисоби қабулкунандаи 

Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ тавассути Интернет/Мобайл банкинг

Амалиётҳо вобаста ба суратҳисобҳои қарзӣ

*Тарофаҳое, ки бо асъори ҳориҷӣ пешниҳод шудааст, аз руи қурби расмии БМТ дар рузи гузаронидани амалиёт гирифта 

Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш барои ворид гаштани маблағ ба ҳисоби қабулкунанда, бекор кардан, 

ворид намудани тағйиру иловаҳо ба супоришномаҳои пардохтӣ бо дархости мизоҷон

Мубодилаи асъори хориҷӣ

Мубодилаи маблағҳои мизоҷон (ғайринақдӣ)

бо қурби бонк

Қарздиҳӣ




