
Tijorat bankining nomi, rasmiy veb-sayti, telefon raqamlari

"Hamkorbank" ATB, www.hamkorbank.uz,                           

Aloqa markazi raqami 0 800 1 200 200 yoki                          

qisqa raqami 1256.

1. Omonat nomi SMART 5.5

2. Omonatning valyutasi AQSH dollari

3. Omonat boʻyicha yillik foiz stavkasi (agar omonat boʻyicha

yillik foiz stavkasi differensiallashgan yoki omonatni rasmiylashtirish

usuliga bogʻliq boʻlsa, har biri alohida koʻrsatiladi)

5,5 (besh butun o'ndan besh) foiz

4. Omonat boʻyicha hisoblangan foizlarni kapitalizatsiyasi

mavjudligi (hisoblangan foizni asosiy mablagʻga qoʻshib qayta foiz

hisoblash)

Mavjud emas

5. Omonatning muddati 13 (o'n uch) oy

6. Omonatga qoʻyiladigan mablagʻning eng kam miqdori (agar 

mavjud boʻlsa)
500 (besh yuz) AQSH dollari

7. Omonat boʻyicha foizlarni toʻlash davriyligi Har oyda

8. Omonatni rasmiylashtirish usuli (onlayn yoki bankka tashrif

buyurish orqali)
Onlayn tarzda

9. Qoʻshimcha mablagʻ kiritish imkoniyati Mavjud

10. Avtouzaytirish (omonat muddati tugaganda omonat muddatini

bank tomonidan bir  tomonlama uzaytirish)
Mavjud emas

11. Boshqa shartlar
Omonat muddati kelgandan soʻng omonat mablagʻi toʻliq 

mijozning 22616 hisobvaragʻiga oʻtkaziladi.

1. Omonatga qoʻyilgan pul mablagʻlarini omonat muddati 

tugagunga qadar qisman yechib olish imkoniyatining mavjudligi
Mavjud

2. Omonat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish tartibi

Omonat shartnomasi muddatidan avval bekor qilinsa

omonatga yillik 1 foiz toʻlanadi, avval toʻlangan foizlar

qayta hisoblanadi va ortiqcha toʻlangan foizlar omonat

summasidan chegirib qolinadi.

V A R A Q A S I

1-boʻlim. Omonatning asosiy shartlari

Muddatli omonatning asosiy shartlari toʻgʻrisidagi axborot

Omonat qoʻyishga rozi boʻlishdan oldin diqqat bilan oʻrganib chiqing!

2-boʻlim. Boshqa muhim shartlar

Agar Sizda shikoyatlar mavjud boʻlsa, u holda Siz murojaatingizni 0 800 1 200 200 yoki 1256 qisqa raqamiga yoki Andijon 

sh, Boburshox koʻchasi, 85-uy manziliga yoki contact@hamkorbank.uz elektron manzilga joʻnatishingiz mumkin.

* Mazkur axborot varaqasi omonat shartnomasi yoki omonat olish uchun buyurtmanoma hisoblanmaydi, aksincha

turli banklarning omonat shartlarini taqqoslashga va kerakli tanlovni amalga oshirishga yordam beradi.

Siz omonatning shartlari, omonat boʻyicha foiz daromadlari va hisob-kitoblar tartibi toʻgʻrisida, shuningdek huquqlaringiz

va majburiyatlaringiz, Sizga tushunarsiz boʻlgan boshqa masalalar yuzasidan bankdan toʻliq va batafsil maʼlumot olishga

haqlisiz.


