
Тарзи истифода бурдани кортҳои пардохтии бонкӣ 

(Замима №2 ба Шартнома дар бораи хизматрасонӣ бо кортҳои бонкии пардохтӣ) 

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ 

1.1. Қоидаҳои мазкур қисми ҷудонопазири Шартнома мебошанд, ки байни Дорандаи корти 
пардохтӣ ва ташкилот баста шудааст.  Бо ин Қоидаҳо, ки тартиби пешниҳод, хизматрасонӣ 
ва истифодабарии кортҳои пардохтиро ба танзим меоранд, Муштарӣ бояд бодиққат шинос 
шавад. Ҳангоми истифодабарии корт Муштарӣ бояд шартҳо ва талаботҳои дар поён 
овардашударо риоя намояд. 

1.2. Корти тайёршударо Ташкилоти амонатии қарзии хурди «ФИНКА», минбаъд ФИНКА 
бевосита ба Муштарӣ месупорад. Додани корт ба шахсони дигар барои истифодабарӣ манъ 
аст.  

1.3 Истифодабарии корти пардохтии бонкӣ ҳамчун амалиёти ғайринағдӣ ба ҳисоб рафта, 
истифодаи он тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоӌикистон, Шартномаи байни ФИНКА ва 
Муштарӣ басташуда ва қоидаҳои зерин ба танзим дароварда мешавад: 

2. ГИРИФТАН ВА ИСТИФОДА БУРДАНИ КОРТ 

2.1. Дорандаи корт  мавриди дастрас намудани он, бояд дар ҳузури корманд ва ё агенти 
бонкии пардохтии ФИНКА  имзои худро гузорад. 

2.2. Мӯҳлати корт то санае, ки дар рӯи он нишон дода шудааст эътибор дорад. 

2.3. Корт ҳамчун усули шахсии пардохт ба ҳисоб меравад. Танҳо он шахсе, ки номи пурраи 
он дар рӯи корт чоп шудааст ва ё имзояш аз тарафи дигари корт гузошта шудааст, метавонад 
кортро истифода барад. Супоридани корт ва ПИН-коди он ба шахси дигар қатъиян манъ 
аст. 

2.4. Барои гузаронидани амалиёти кортӣ дар  корхонаҳои савдо ва хизматрасонӣ, инчунин 
дар нуқтаҳои пардохти пули нақд, Дорандаи корт ба корманди нуқтаи хизматрасонӣ кортро 
пешниҳод менамояд; барои гузаронидани амалиёти кортӣ дар низоми худхизматрасонӣ — 
амалиётро мустақилона дар банкоматхо амалӣ мекунад. Дар вақти истифода бурдани корт 
барои пардохти мол ё хизматрасониҳо, он рақами дурусти пурраи корт, маблағ, ва санаи 
амалиётро дида баромада, дар чек имзо мегузорад. Дорандаи корт барои дуруст будани 
маълумоти дар ҳуӌӌатҳо нишон додашуда ӌавобгар аст. Амали гирифтани пули нақд дар 
банкомат дар сурати иӌро кардани ҳамаи амалиётҳои заруриаш набояд рад карда шавад. 

2.5. Дорандаи корт бояд роҳ надиҳад, ки рақами кортӣ ба шахси дигар маълум шавад. 
Ҷинояткорон метавонанд маълумотро дар барои реквизитҳои корт барои амалӣ кардани 
амалиётҳои ӌиноятӣ аз суратҳисобатон истифида баранд. ФИНКА ба соҳибони кортҳо 
чунин тавсияҳоро пешниҳод менамояд: 



a. дар ҳеӌ сурат кортро, махсусан ПИН-коди кортро ба шахсони бегона (ҳатто ба 
хешовандон ё ин ки дӯстон) супоридан мумкин нест. Ҳангоми гирифтани лифофа 
фавран ПИН-кодро ба хотир гирифта, лифофа ва варақаи иловагиро нобуд созед. 

a. Муштарӣ бояд хангоми гирифтани корт пурра махкам будани лифофаи ПИН-кодро 
санчида барояд. Хангоми кушода будани лифофа, кабули кортро рад намуда, фавран 
маълумотро ба воситаи телефони +992 44 600 23 23 ва ё E-mail: card@finca.tj ва  
hotline@finca.tj  ба Саридора пешниход намояд.  

b. Муштарӣ баъди қабули корт ва лифофаи ПИН-код, раками ПИН-кодро дар банкомат 
ва ё ПОС терминал шахсан иваз намояд.   

c. ФИНКА барои ифшои ПИН-коди корт аз тарафи соҳиби он, ки ба кормандони 
ФИНКА маълум нест ва дар мўхлати истифодабарии корт бояд аз тарафи соҳиби он 
махфӣ нигоҳ дошта шавад, чавобгар намебошад. 

d. кортро ба шахсони сеюм нишон додан/супоридан мумкин нест, барои пешгирӣ 
кардани интишори нусхаи он ё ин ки  истифода бурдани маълумотҳои корти шумо, 
ки дар он дарҷ шудааст, барои гирифтани маблағи дар корт мавҷудбуда. 

e. қоидаҳои нигаҳдории эҳтиёткоронаи корт бояд риоя карда шаванд, онро набояд 
дуқат кард  ва бояд дар лифофаи алоҳида ё ҳамён нигоҳ дошта шавад. 

f. кортро бояд эҳтиёт кард, то ин ки ба майдончаи (хати) магнитии дар тарафи чапи он 
ӌойгиршуда таъсири манфӣ расонида нашавад: майдонҳои электромагнитӣ 
(дисплейҳо, ашёҳои мангитикардашуда ва ё магнитдошта, масалан, ҳамёнҳои дорои 
калидҳо ва қулфҳои магнитӣ), осеббинии механикӣ (харошҳо, ифлосшавӣ, тасфидан, 
масалан аз нури офтоб ва ғайра). 

g. дар рӯи корт набояд сабт ва қайдҳо гузошта шаванд ё ин ки харошида шавад, онро 
дар ҳарорати баланд ва аз дигар омилҳои муҳити номусоид бояд ҳимоя кард. 

h. хангоми ба кор бурдани банкоматҳо дар ёд доштан зарур аст, ки агар корти 
баргардонидашуда ва ё маблағҳои пулии додашуда дар мўҳлати 20 сония аз тарафи 
Дорандаи корт аз таӌҳизоти пардохткунанда, яъне банкомат гирифта нашавад, 
низоми муҳофизатӣ ба кор шурӯъ менамояд ва бо мақсади ҳифзи маблағҳои пулии 
Дорандаи корт,  ба дохили банкомат кашида дароварда мешаванд ва дар онӌо дар 
қисмати махсус нигоҳ дошта мешаванд. Дар чунин холатҳо баргардонидани корт ба 
соҳиби он аз тарафи бонке, ки хизматрасонии банкомати мазкурро амалӣ мекунад, 
танҳо пас аз муайян намудани сабаби нигоҳ доштани корт ва машварат бо Ташкилот 
амалӣ карда мешавад; барқарорнамоии маблағи амалиётӣ (ва ё қисми 
гирифтанашудаи он) аз рўи далели авторизатсияе, ки аз суратҳисоби корти Дорандаи 
корт бардошт шудааст, метавонад танҳо пас азнавмаблағгузории (переинкассация) 
банкомат ва муайяннамоии маблағи нақди аз тарафи Дорандаи корт гирифтанашуда, 
амалӣ карда шавад. 
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i. Сабабҳои боздоштани корт ва ё пули нақд дар банкомат аз тарафи ФИНКА дар 
мўхлати кўтоҳтарин муайян карда мешавад. ФИНКА пас аз муроӌиати хаттӣ ва ё 
шифоҳии Дорандаи корт, фавран чораҳои заруриро меандешад. 

2.6. Дорандаи корт бояд ҳамаи ҳуӌӌатҳое, ки бо корт амалӣ шудаанд, то амалиётҳои оянда 
нигоҳ дорад. Ин ҳуӌӌатҳо метавонанд дар вақти танзими масъалаҳои гуногун бо мақомоти 
гумрук ё дигар мақомотҳои назоратӣ ва суд лозим шаванд, масъалан, чек – ҳуҷҷати 
молиявии тасдиқшуда, ки ҳамчун далели амалиёт доир ба суратҳисоб бо истифодаи корти 
пардохтӣ дар болраи гирифтан ва ё хароҷоти маблағ мебошад. 

2.7. Ҳангоми хариди мол ва пардохти хизматрасониҳо бо тарзи ғайринақдӣ  ва гирифтани 
пули нақд бо истифодаи корт, Дорандаи корт ташкилотро ӯҳдадор менамояд, ки маблағи 
мазкур аз суратҳисоби ӯ пардохт карда шавад. 

2.8. Пардохт аз суратҳисоби кортӣ танҳо бо истифода аз корт имкон дорад. Инчунин аз 
суратҳисоби кортӣ маблағи барои ҳаққи хизматрасонӣ муқаррарнамудаи ФИНКА ситонида 
мешавад.     

3. ГУМ КАРДАНИ Ё ЭҲТИМОЛИЯТИ ИСТИФОДАИ БЕИҶОЗАТИ КОРТ 

3.1. Дорандаи корт бояд вобаста ба пешгирӣ кардани дуздии корт ва ПИН-код ё ин ки 
истифодаи беиҷозати онҳо чораҷӯйӣ намояд. 

3.2. ПИН-код — рақами мушаххаси шахсии 4-рақама буда, ба соҳибаш дар як лифофаи 
махсус якҷоя бо корт супорида мешавад. ПИН-код ҳамчун шабеҳи имзои шахсӣ дар 
амалиётҳои бонкӣ ба ҳисоб меравад. ПИН-ро бояд ҳама вақт дар хотир нигоҳ дошт ва он 
барои шахсони дигар бояд дастнорас бошад. Нигоҳ  доштани ПИН якҷоя бо корт ё ин ки 
навиштани рақами корт дар лифофофаи ПИН қатъиян манъ аст. 

3.3 Муштарӣ бояд ба хизматрасонии СМС-хабар пайваст шуда, ҳамаи амалиётҳои ба 
воситаҳои кортро доимӣ назорат намояд. Ҳангоми иваз шудани рақами мобилӣ ва ё бо 
сабабҳои номаълум нагирифтани СМС-хабар, саривақт ба ФИНКА бо телефонҳои +992 44 
600 23 23  муроҷиат намуда, ҳалли масъала ва ё иваз намудани рақами мобилиро дар 
шабакаи ФИНКА дархост намояд. 

3.4 Дар ҳолати гум кардан, дуздии корт ва/ё ПИН-коди он, инчунин истифодаи беиӌозати 
суратҳисоби кортӣ, фаъолияти минбаъдаи корти пардохтии бонкиро ба воситаи СМС-хабар 
қать (маҳдуд) намояд.  

3.5. Дар ҳолати гум кардан, дуздии корт ва/ё ПИН-коди он, инчунин истифодаи беиӌозати 
суратҳисоби кортӣ; бо сабабҳои техникӣ ё дигар сабабҳо барнагардонидани корт ба 
Дорандаи  он тавассути банкомат, Дорандаи корт бояд фавран ба  ФИНКА бо телефонҳои 
+992 44 600 23 23, бо дархости  шифоҳӣ ё хаттӣ дар бораи қатъ (маҳдуд) намудани корт 
муроӌиат намояд. 
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3.6. Дархости шифоҳӣ оид ба маҳдуд намудани корт мавриди гум шудан/дуздидани корт 
бояд бо пешниҳоди вожаи рамзӣ (кодовое слово) иӌро карда шавад.  

3.7. Пас аз маҳдуд  намудани корт дар асоси аризаи Дорандаи корт, аз тарафи ФИНКА корти 
нав ва ПИН-коди нав чоп ва интишор мегардад. Иваз намудани корт ва ё чопи корти нав 
бар ивази корти гумшуда, дар асоси аризаи хаттии Дорандаи корт амалӣ карда мешавад. 

3.8. Корт дар холатҳое иваз карда мешавад, ки агар мўҳлати амали он гузарад, корт осеб 
дида бошад, ПИН-код маълум шуда бошад, Дорандаи корт ПИН-кодро аз хотир бароварда 
бошад, инчунин аз рўи хоҳиши Дорандаи корт.   

3.9. Ташкилот ҳуқуқ дорад маълумоти гирифташударо дар бораи дуздидан ва/ё ин 
истифодаи беиҷозати  корт, барои андешидани чораҳои зарурӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ  
пешниҳод намояд. 

3.9. Дар ҳолати дарёфти корт, ки пештар ҳамчун гумшуда/дуздидашуда ё ин ки беиӌозат 
истифода шуда ҳисоб мешуд, Дорандаи корт бояд фавран ба ФИНКА хабар дода, онро 
маҳдуд  намояд ва кортро ба ФИНКА супорида, корти навро бо реквизитҳои нави кортӣ 
дастраст намояд. 

4. ИҚТИБОС АЗ ҲИСОБИ ШАХСӢ 

4.1. Муштарӣ — шахси инфиродӣ, иқтибосро танҳо бо дархости шахсии худ аз филиалҳои 
ва МХМХ-и ФИНКА дастрас менамояд. Дар ҳолати пайдо шудани ягон иддао нисбати 
иқтибос, бояд ба рақамҳои телефонии +992 44 600 23 23 занг занад ва ё ба суроғаи 
электронии card@finca.tj ё hotline@finca.tj  ирсол намояд ва ё аз филиали ФИНКА, ки дар 
он ӌо кортро дастрас намудааст, маълумот гирад. 

4.2. Дар ҳолати пайдо шудани иддао нисбати амалиётҳои бонкӣ, ки дар иктибос нишон дода 
шудааст, Дорандаи корт бояд дар муддати 10 рӯз аз рӯзи гирифтани иқтибос, онҳоро ба 
ФИНКА пешкаш намояд. Агар  ФИНКА ягон иддао нисбати иқтибос муддати 10 рӯз аз рӯзи 
гирифтани он надошта бошад, он гоҳ иқтибос тасдиқшуда дониста мешавад ва иддаои оянда 
аз тарафи ФИНКА метавонанд рад карда шаванд. 

4.3. Ба Дорандаи корт истифода намудани корт бо мақсадҳои ғайрионунӣ, аз ӌумла хариди 
мол ва хизматрасоние, ки бо қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоӌикистон манъ карда 
шудааст, мумкин нест. 

Муфассал: 
Тел: +992 44 600 23 23 

E-mail: card@finca.tj ва  hotline@finca.tj   
http://www.finca.tj   
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