
Тарифҳои  

ҶСП ТАҚХ  “Ҳумо” ҳангоми барориш ва хизматрасонии кортҳои пардохтии Низоми пардохтии “Корти миллӣ” 

 
Кортҳои пардохтӣ дар доираи лоиҳаи музди маош (1%) 

Намуди амалиётҳо Ҳаққи хизматрасонӣ 

Кушодани суратҳисоби кортӣ Ройгон 

Барориш корт Ройгон 

Омода намудани ПИН-лифофа ва рамзи ПИН Ройгон 

Азнавбарории ғайринавбатии корт 10,00 сомонӣ 

Барқароркунии рамзи ПИН 3,00 сомонӣ 

Манъи муваққатии амали корт Ройгон 

Кушодани амали корт Ройгон 

Хизматрасонии солонаи корт Ройгон 

Зиёд намудани ҳудуди (лимити) рӯзонаи корт 0.5% аз маблағи зиёдшуда 

Хизматрасонии хабардоркунӣ  (СМС-паёмак)  Ройгон 

Ворид намудани маблағ ба суратҳисоби кортӣ тариқи ордери воридоти хазинавӣ Ройгон 
  

 
 
Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us - амалиётҳои кортҳои аз ҷониби ташкилот баровардашуда дар шабакаи терминалии ташкилот)  

Номгӯи хизматрасониҳо таввасути кортҳои пардохтӣ Асъори суратҳисоб - сомонӣ Асъори суратҳисоб - доллари ИМА 

Гирифтани пули нақд бо сомонӣ тавассути банкомат  0% 
1% аммо на камтар аз 0,10 доллари 

ИМА 

Гирифтани пули нақд бо доллари ИМА тавассути банкомат 
0,5 % аммо на камтар аз 0,30 

сомонӣ 
0% 

Гирифтани пули нақд бо сомонӣ тавассути НППН 0% 
1% аммо на камтар аз 0,10 доллари 

ИМА 

Гирифтани пули нақд бо доллари ИМА тавассути НППН 
0,5 % аммо на камтар аз 0,30 

сомонӣ 
0% 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё хизматрасониҳо                                           Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути банкомат/ POS-терминал 0,2 сомонӣ 0,05 доллари ИМА 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ (ПИН) тавассути 

банкомат/ POS-терминал 
1,00 сомонӣ 0,10 доллари ИМА 



Дархост намудани руйхати амалиётҳо иҷрошуда (10 амалиёти охир) 1,00 сомонӣ 0,10 доллари ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат (P2P DEBIT)  0,2% аммо на камтар аз 0,20 сомонӣ 
0,2% аммо на камтар аз 0,10 доллари 

ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал / ҳамёни 

электронии «Ҳумо Онлайн» (POS P2P DEBIT) 
Ройгон 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат (P2P CREDIT) 0,5% аммо на камтар аз 0,20 сомонӣ 
0,5% аммо на камтар аз 0,10 доллари 

ИМА 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал / ҳамёни 

электронӣ (POS P2P CREDIT) 
0,5% аммо на камтар аз 0,20 сомонӣ 

0,5% аммо на камтар аз 0,10 доллари 

ИМА 

Пардохт намудани ҳаққи хизматрасониҳо ба шахсони сеюм тавассути 

банкомат/POS-терминал/ҳамёни электронии «Ҳумо Онлайн»/ барномаи 

"Хумо-Переводы" 

Ройгон 

Ворид намудани пули нақд ба суратҳисоби кортӣ тавассути банкомат/POS-

терминал /терминалҳои худкори худхизматрасони ХУМО-ПЭЙ/ хазинаи 

ташкилот 

Ройгон 

Баргардонидани харид Ройгон 

 
Амалиётҳои  эмитентии  байнибонкӣ  (us  on  them - амалиётҳои кортҳои аз ҷониби ташкилот баровардашуда дар шабакаи терминалии 
ташкилоти дигар 

Гирифтани пули нақд тавассути банкомат 0,0% 

Гирифтани пули нақд тавассути НППН 1% аммо на камтар аз 0,40 сомонӣ 

Пардохт намудани ҳаққи мол ва хизматрасониҳо Ройгон 

Дархост намудани бақия тавассути банкомат/POS- терминал 0,4 сомонӣ 

Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ (ПИН) тавассути банкомат/ POS-терминал 1,00 сомонӣ 

Дархост намудани руйхати амалиётҳо иҷрошуда (10 амалиёти охир) 1,00 сомонӣ 

Баргардонидани маблағ 0,15% аммо на камтар аз 0,10 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат (P2P DEBIT) 0,4% аммо на камтар аз 0,40 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал /ҳамёни электронӣ» (POS P2P DEBIT) 0,4% аммо на камтар аз 0,40 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат (P2P CREDIT) 0,5% аммо на камтар аз 0,20 сомонӣ 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал /ҳамёни электронӣ (POS P2P CREDIT) 0,5% аммо на камтар аз 0,20 сомонӣ 

Пардохт намудани ҳаққи хизматрасониҳо ба шахсони сеюм тавассути банкомат/POS-терминал/ҳамёнҳои 

электронӣ 
Ройгон 

Ворид намудани пули нақд ба суратҳисоби кортӣ тавассути банкомат /POS-терминал /терминалҳои худкори 0,3% аммо на камтар аз 0,40 сомонӣ 



худхизматрасон 

Амалиётҳо дар шабакаи Интернет ва бонкиги мобилӣ , ҳамёни электронӣ  Ройгон 

Ҳудудҳо 

Асъори муайянсозии ҳудуд пули миллӣ-сомонӣ. 

Номгӯи хизматрасониҳо дар як шабонарӯз Маблағи амалиёт Шумораи амалиёт 

Гирифтани пули нақд тавассути банкомат дар як шабонарӯз 8000,00 сомонӣ 20 амалиёт 

Гирифтани пули нақд тавассути НППН дар як шабонарӯз 8000,00 сомонӣ 20 амалиёт 

Харид намудан дар муассисаҳои савдою хизматрасонӣ  дар як шабонарӯз 8000,00 сомонӣ Бемаҳдуд 

Интиқоли маблағ аз корт ба корт  Бемаҳдуд 

Шумораи хато ворид намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ (ПИН), ки 

баъд аз он амали корт муваққатан маън мегардад 
- 5 маротиба 

 
Ҳаққи  хизматрасониҳои дигаре, ки бе истифодаи корти пардохтӣ бо суратҳисоби кортӣ иҷро мегарданд, тибқи тарофаҳои умумии бонк ҳисоб карда 
мешаванд.  

 


