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Ilova 1 Hamkorbank" ATB 

Boshqaruvining 2022-yil   

25 - noyabr kungi 672 – sonli 

Qaror bilan 

TASDIQLANGAN 

 

"Hamkorbank" ATB tomonidan yuridik shaxslarga va yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmagan 

tadbirkorlik subyektlariga koʻrsatilgan xizmatlar uchun olinadigan bank xizmat haqi 

TA R I F L A R I (Bosh tarif)¹ 

 

1 Milliy valyutada mijoz hisobvaraqlari bilan amaliyotlar Xizmat haqi 

1.1 Mijoz hisobvaraqlarini yuritish  

1.1.1 
Hisobvaraqlariga (asosiy talab qilib olinguncha, maxsus, saldo, 

ssuda) xizmat koʻrsatish 
Bepul 

1.1.2 
Mijoz arizasiga koʻra hisob raqam holati toʻgʻrisida maʼlumotnoma - 

tasdiqnoma berish 
30 000 soʻm 

1.1.3 
Mijoz hisob raqami aylanmasi toʻgʻrisida yozma yoki elektron 

shaklda  maʼlumotnoma berish 
30 000 soʻm 

1.1.4 Mijoz talabiga koʻra soʻrovnomalar tayyorlash va joʻnatish 40 000 soʻm 

1.2 Mijoz hisob raqamlaridan mablagʻlarni koʻchirish  

1.2.1 
Hisobvaragʻlar (asosiy talab qilib olinguncha, ikkilamchi, maxsus, 

saldo, 29 804…) debet aylanmasi miqdoridan 

 

0,8 % 

a) 

Hamkorbank tizimi ichida jismoniy shaxslar shaxsiy bank plastik 

kartalariga taʼsischilarning taqsimlanmagan foyda ulushlari 

(dividentlar) va boshqa holatlarda mablagʻlar oʻtkazilganda 

 

1.2.1 bandidan kam 

boʻlmagan miqdorda 

1.2.2 

Hamkorbank tizimi ichida mijozning bir hisobvaragʻidan boshqa 

hisobvaragʻiga hamda maxsus hisobvaraqlarga pul mablagʻlarini 

oʻtkazish 

 

Bepul 

1.2.3 

Davlat byudjetiga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar uchun 

fuqarolarning shaxsiy jamgʻarib boriladigan pensiya hisobvaraqlari 

hamda  “Yoshlar kelajagimiz” jamgʻarmasiga pul oʻtkazish 

 

 

Bepul 

1.2.4 
Hamkorbank tizimi ichida mijozlar tomonidan "Ish haqi" loyihalari 

uchun pul oʻtkazish 

 

0,1 % 

a) 
Masofadan xizmat koʻrsatish tizimlari (Internet banking, Mobil 

banking) orqali oʻtkazilganda 

 

Bepul 

1.2.5 

Hamkorbank tizimi ichida korporativ bank kartalariga mablagʻlar 

oʻtkazilishi uchun ularning asosiy hisobvaraqlaridan tranzit 

hisobvaragʻiga mablagʻ koʻchirilganda 

 

1.2.1 bandidan kam 

boʻlmagan miqdorda 

1.2.6 
Korporativ bank kartalaridagi mablagʻlarni mijozlarning talab qilib 

olguncha hisobvaraqlariga qaytarilganda 

 

Bepul 

1.2.7 Chiqarilgan har bir elektron toʻlov uchun 1 000 soʻm 

1.2.8 

 

Yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmagan tadbirkorlik subyektlari 

tomonidan konversiya amaliyotlari uchun mablagʻlar oʻtkazilganda  

Bepul 

1.2.9 
”QR-Online” tizimi orqali mijozlar hisobvaraqlariga toʻlovlarni 

qabul qilish 

 

0,5 % 

1.2.10 
ADM (Avtomatlashtirilgan Depozit Mashinalari) orqali 

hisobvaraqni toʻldirish uchun naqd pul mablagʻlarini qabul qilish 

 

Bepul 
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1.3 Mijozlarga naqd pul mablagʻlarini berish  

1.3.1 Ish haqi va unga tenglashtirilgan toʻlovlar uchun mablagʻlar berish 
1.2.1 bandidan kam 

boʻlmagan miqdorda 

1.3.2 Safar harajati toʻlovlari uchun mablagʻlar berish 
1.2.1 bandidan kam 

boʻlmagan miqdorda 

1.3.3 
Mijozlarga naqd pul berish (1.3.1 va 1.3.2 punktlarida koʻrsatilgan 

holatlardan tashqari) 

 

Kamida 1 % 

a) 
Eksport faoliyati bilan shugʻullanuvchi mijozlarga naqd pul berish 

(1.3.1 va 1.3.2 punktlarida koʻrsatilgan holatlardan tashqari) 

 

0,5 % 

1.3.4 Pul chek daftarchalarini rasmiylashtirish va roʻyxatga olish Bepul 

1.3.5 
Yoʻqotilgan pul chek daftarchasining oʻrniga yangi chek 

daftarchasini berish 

 

150 000 soʻm 

1.4 Hisob raqamga masofaviy xizmat koʻrsatish  

1.4.1 Hisob raqamga masofaviy xizmat koʻrsatish uchun oylik toʻlov* 60 000 soʻm 

1.4.2 
Masofadan xizmat koʻrsatish (Internet banking, Mobil banking, 

SMS-xabarnoma) tizimlariga ulanish va qayta ulanish 

Bepul 

1.4.3 
Mijoz tomonidan elektron kalitni yoʻqotganligi yoki yaroqsiz 

holatiga keltirilganligi uchun qayta tiklab berish 

 

250 000 soʻm 

1.5 Akkreditivlar   

1.5.1 Milliy valyutada soʻm akkreditivlarini ochish 250 000 soʻm 

1.5.2 Akkreditiv hisobvaragʻini tasdiqlash Bepul 

1.5.3 Akkreditiv shartlariga oʻzgartirishlar kiritish 250 000 soʻm 

1.5.4 Akkreditivni yopish (bekor qilish) Bepul 

2 Xorijiy valyutada mijoz hisobvaragʻlari bilan amaliyotlar  

2.1 Mijoz hisobvaragʻlarini yuritish  

2.1.1 Hisob raqam ochish va yopish Bepul 

2.1.2 
Mijoz amalga oshirgan operatsiyalar boʻyicha bir oyda bir marotaba 

hisob raqamdan koʻchirma (vыpiska) berish 

 

Bepul 

2.1.3 
Mijoz arizasiga asosan hisobvaraq holati toʻgʻrisida maʼlumotnoma - 

tasdiqnoma berish 

 

50 000 soʻm 

2.1.4 Hisobvaraq arxivi (ixtiyoriy vaqt oraligʻi uchun) 
 

50 000 soʻm 

2.2 Mijoz hisob raqamlaridan mablagʻlarni koʻchirish  

2.2.1 Kredit aylanmalari Bepul 

2.2.2 
Mijoz hisob raqamiga kelib tushayotgan mablagʻlarni bekor qilish 

(mijoz talabiga asosan) 

 

150 000 soʻm 

2.2.3 

Debet aylanmalari uchun Benefitsiar xarajati bilan (BEN, SHA) 

toʻlovlar amalga oshirilganda (Respublikadan tashqariga oddiy pul 

oʻtkazmalar) 

0,1 % dan 2 % gacha 

+ Tashqi aloqa tizimlari 

xarajatlari 

2.2.4 

Debet aylanmalari uchun Benefitsiar xarajatisiz (OUR) toʻlovlar 

amalga oshirilganda (Respublikadan tashqariga oddiy pul 

oʻtkazmalari) 

0,15 % dan 2 % gacha  

+ Tashqi aloqa tizimlari 

xarajatlari 

2.2.5 

Oʻtkazma shartlariga u ijroga qabul qilinganidan keyin 

oʻzgartirishlar kiritish (har bir xabar uchun), oʻtkazmani bekor qilish 

va qaytarilishi uchun soʻrov yuborish 

 

500 000 sum 

2.2.6 Toʻlovi rad etilgan yoki toʻlanmagan hujjatlarning qaytarilishi 
 

Bepul 
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2.2.7 
Mijoz arizasiga koʻra chet el bankiga soʻrovnomalar joʻnatish va 

surishtirish ishlari (har bir xabar uchun) 

 

500 000 sum 

2.2.8 
Hamkorbank filiallari ichida pul oʻtkazmalarini amalga oshirish 

(boshqa mijoz hisob raqamiga) 

 

Bepul 

2.2.9 Respublika hududi boʻylab oʻtkazmalar (boshqa banklarga) 

0,10 % (our, sha, ben) + 

Tashqi aloqa tizimlari 

xarajatlari (2.2.11) 

2.2.10 
Hamkorbank tizimi ichida mijozning bir unikal raqamga ega boʻlgan 

hisobvaraqlari oʻrtasidagi oʻzaro pul oʻtkazishlar 

 

Bepul 

2.2.11 Tashqi aloqa tizimlari xarajatlari (SWIFT va boshqalar):  

a) Respublika tashqarisida BHM 1,5 barobari 

b) Respublika hududida BHM 30 % 

2.3 Savdoni moliyalashtirish  

2.3.1 Import akkreditivlari:  

2.3.1.1 Xorijiy valyuta bilan qoplanmagan akkreditivlar uchun:  

a) Akkreditivlarni ochish, summadan 
 

2 % gacha 

b) 
Akkreditiv muddatini uzaytirish, shartlariga oʻzgartirish kiritish, 

summasini koʻpaytirish, bekor qilish 

BHM 2 barobari 

miqdorida 

v) Akkreditivga xizmat koʻrsatish 
1 % dan 15 % gacha 

(yillik) 

g) 
Farqlar bilan taqdim etilgan yuklab joʻnatilgan tovarlar boʻyicha 

hujjatlarni qabul qilish 

 

BHM 2 barobari 

miqdorida 

d) 
Yuklab joʻnatilgan tovarlar boʻyicha hujjatlarni qabul qilish va 

tekshiruv har bir xujjat uchun 

BHM 0,5 barobari 

miqdorida 

ye) 
Akkreditivni tasdiqlashni tashkil etish (kechiktirib toʻlash 

muddatlarini inobatga olgan holda (otsrochka plateja)) 

Shartnomaga asosan 

2.3.1.2 Xorijiy valyuta bilan qoplangan akkreditivlar uchun:  

a) Akkreditivlarni ochish, summadan 0,3 %  dan 2 % gacha 

b) 
Akkreditiv muddatini uzaytirish, shartlariga oʻzgartirish kiritish, 

summasini koʻpaytirish 

BHM 2 barobari 

miqdorida 

v) Akkreditivga xizmat koʻrsatish (har bir amal qilish oyiga) 1 % (yillik) 

g) 
Farqlar bilan taqdim etilgan yuklab joʻnatilgan tovarlar boʻyicha 

hujjatlarni qabul qilish 

BHM 2 barobari 

miqdorida 

d) 
Yuklab joʻnatilgan tovarlar boʻyicha hujjatlarni qabul qilish va 

tekshiruvi uchun 

BHM 0,5 barobari 

miqdorida 

ye) Akkreditivni tasdiqlashni tashkil etish Shartnomaga asosan 

yo) Akkreditivni bekor qilish uchun 250 000 soʻm 

2.3.2 Eksport akkreditivlari:  

a) Akkreditivni qabul qilish, tekshirish va xabar berish 
BHM 2 barobari 

miqdorida 

b) Akkreditiv shartlarini oʻzgartirish yoki bekor qilish 
 

400 000 soʻm 

v) 

 

 

Hujjatlarni qabul qilish va tekshirish 

 

 

 

Har bir hujjat turi 

boʻyicha BHM 0,5 

barobari miqdorida  

+ pochta harajatlari 
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g) Hujjatlar negotsiyatsiyasi va diskontlash Shartnomaga asosan 

d) Akkreditivni tasdiqlash, summadan yillik 1 % gacha 

ye) 
Yuklab joʻnatilgan tovarlar boʻyicha hujjatlarni joʻnatish 

 

BHM 1,5 barobari + 

pochta harajati 

2.3.3 Hujjatli inkasso amaliyotlari  

a) Inkasso taqdim qilish 
BHM 2 barobari 

miqdorida 

b) Inkasso shartlariga oʻzgartirish kiritish yoki bekor qilish 
BHM 0,5  barobari 

miqdorida 

v) Inkasso avizolash 
BHM 1 barobari 

miqdorida 

g) Inkasso boʻyicha toʻlovni amalga oshirish 
2.2.3 yoki 2.2.4 bandlari 

qoʻllaniladi 

2.3.4 
SWIFT tizimida tashqi savdo amaliyotlari boʻyicha bank 

kafolatlariga xizmat koʻrsatish 

 

a) Bank kafolati xabarini yuborish 
BHM 2 barobari 

miqdorida 

b) Bank kafolatini taqdim etish Shartnomaga asosan 

v) 
Kafolat boʻyicha oʻzgarishlar, bekor qilish va boshqa joʻnatilgan 

yozishmalar 

BHM 3 barobari 

miqdorida 

g) Bank majburiyatisiz kafolatni mijozga xabar berish 
BHM 3 barobari 

miqdorida 

d) 
Bank majburiyatisiz kafolat boʻyicha oʻzgarishlar va bekor qilinishi 

boʻyicha maʼlumotlarni mijozga xabar berish 

BHM 2 barobari 

miqdorida 

2.4 Naqd xorijiy valyuta bilan amaliyotlar  

2.4.1 Mijozlarga naqd xorijiy valyutani berish, summadan 
 

1,0 % 

2.4.2 
Mijozlardan naqd xorijiy valyutani qabul qilish 

 

Bepul 

2.5 Tashqi savdo amaliyotlarini monitoring qilish  

2.5.1 

Eksport/import shartnoma va qoʻshimcha shartnoma maʼlumotlarini 

tashqi savdo monitoringi bazalariga kiritish yuzasidan maslahatlar 

berish 

 

Bepul 

2.5.2 
Eksport shartnomalari shartlarini YEISVO bazasi maʼlumotlari bilan 

tekshirish 

 

Bepul 

2.5.3 
Eksport shartnoma tushumlari boʻyicha hisob-kitob maʼlumotlarini 

YEISVO / IABS dasturiga kiritish va tasdiqlash 

 

Bepul 

2.5.4 
Import shartnoma shartlarini YEISVO/IABS bazasi maʼlumotlari 

bilan tekshirish 

 

Bepul 

2.5.5 
Import shartnomalar boʻyicha toʻlov amalga oshganligi yuzasidan 

maʼlumotlarni YEISVO/IABS bazasiga kiritish 

 

100 000 soʻm 

2.5.6 
Tashki savdo shartnomalarga xizmat koʻrsatilishini boshqa tijorat 

bankga oʻtkazish 

 

Bepul 

2.6 
Konversiya amaliyotlari boʻyicha  (Bir turdagi xorijiy valyutani 

boshqa turdagi xorijiy valyutaga ayirboshlash) 

 

1 % gacha 

2.7 Konvertatsiya operatsiyalari boʻyicha:  

2.7.1 
Mijozlar tomonidan xorijiy valyutani sotib olish bitimlari boʻyicha 

vositachilik haqi (tezkor konvertatsiya) 

 

Bepul 

2.7.2 Xorijiy valyuta sotib olish bitimlari boʻyicha vositachilik haqi 
 

Bepul 



5 
 

2.7.3 
Xorijiy valyuta sotib olish bitimlari boʻyicha buyurtmanomalarni 

roʻyxatga olish 

 

Bepul 

2.7.4 
Mijozlardan sotib olinadigan valyuta mablagʻlari boʻyicha SPOT 

bitimining soʻm qismiga nisbatan vositachilik haqi 

 

Bepul 

2.7.5 SVOP operatsiyasi, har oyda Shartnomaga asosan 

2.7.6 
Eksport faoliyati bilan shugʻullanuvchi yuridik shaxs mijozlarning 

SPOT bitimlari boʻyicha vositachilik haqi 

 

Bepul 

2.7.7 

Mijozlardan ssuda hisobvaraqlari orqali sotib olinadigan valyuta 

mablagʻlari boʻyicha SPOT bitimining soʻm qismiga nisbatan 

vositachilik haqi 

 

Bepul 

3 Plastik kartalar boʻyicha:  

3.1 Korporativ plastik kartani emissiya qilish:  

3.1.1 Mijozlarga korporativ bank kartalarini rasmiylashtirish 50 000 soʻm 

3.1.2 

Korporativ bank kartalarining foydalanish muddati tugaganida qayta 

emissiya qilish, yoʻqotilganda yoki shikastlanganda uni yangisiga 

almashtirish 

50 000 soʻm 

3.1.3 Korporativ plastik kartadan koʻchirma berish 20 000 soʻm 

3.2 
Korporativ plastik kartalarga texnik xizmat koʻrsatishda 

undiriladigan bank xizmatlari haqi: 

 

3.2.1 Plastik kartani blokirovka holatidan chiqarish Bepul 

3.2.2 “Stop-list”ga qoʻyish Bepul 

3.3 

Savdo, umumiy ovqatlanish va pullik xizmat koʻrsatish 

obyektlariga oʻrnatilgan toʻlov terminallariga tushgan 

mablagʻlarni inkassatsiya qilinganda olinadigan bank xizmat 

haqi: 

 

3.3.1 

UzSard va UnionRay plastik kartalari orqali savdo, umumiy 

ovqatlanish va pullik xizmat koʻrsatish obyektlariga oʻrnatilgan 

toʻlov terminallariga tushgan mablagʻlarni inkassatsiya qilinganda 

olinadigan komission toʻlovlar haqi 

0,2 % 

a) 

Visa xalqaro plastik kartalari orqali UzCard terminallariga tushgan 

mablagʻlarni inkassatsiya qilinganda olinadigan komission toʻlovlar 

haqi, summadan 

1,5 %** 

3.3.2 

HUMO kartalari "Hamkorbank" tomonidan savdo, umumiy 

ovqatlanish va pullik xizmat koʻrsatish obyektlariga oʻrnatilgan 

toʻlov terminallari orqali yechilib, kelib tushgan mablagʻlarni 

inkassatsiya qilinganda olinadigan xizmat haqi: 

 

a) HUMO kartalari orqali 0,2 % 

b) Xalqaro plastik kartalar orqali 1 % 

3.3.3 
HUMO toʻlov tizimi savdo terminallarida naqd pulsiz hisob-kitobni 

tashkil etish, oyiga *** 
10 000 soʻm 

3.3.4 
“MARTA” virtual mobil terminali orqali kelib tushgan mablagʻlarni 

inkassatsiya qilinganda olinadigan komission toʻlovlar haqi 
0,3 % 

3.4 
Bank tomonidan toʻlov terminallari ijaraga berilganda bank 

xizmat haqi: 

 

3.4.1 
Toʻlov terminallari uchun ijara haqi (oylik, UzCard tizimidagi 

terminallar uchun) 
50 000 soʻm 

3.4.2 
Toʻlov terminallarini taʼmirlash, yoʻqolgan yoki yaroqsiz holatga 

kelgan terminallar boʻyicha jarima 

Taʼmirlash harajati va 

BHM 1 barobari;  

Yoʻqolgan yoki yaroqsiz 
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holatda - qoldiq qiymati 

va BHM 1 barobari 

3.4.3 
Toʻlov terminali orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar haqida 

maʼlumot berish 

Har bir kunlik maʼlumot 

uchun  1 000 soʻm (eng 

kamida 5 000 soʻm) 

3.4.4 E-POS terminallari boʻyicha bank xizmati 
Shartnomaga asosan                   

(2 % dan 3 % gacha) 

3.5 
Mijozlarning korporativ bank karta hisobvaragʻidagi qoldiq 

mablagʻlariga foiz hisoblash 
0 % 

3.6 VISA Business xalqaro plastik kartalar:  

3.6.1 VISA Business xalqaro plastik kartani emissiya qilish 100 000 soʻm 

3.6.2 Karta hisobvaragʻining minimal qoldigʻi 50 AQSH dollari 

3.6.3 
VISA Business kartalari orqali mablagʻlarni naqd pul berish 

shaxobchalari yoki bankomatlar orqali naqd chiqim qilinganda: 
 

a) Xorijiy davlatlarda 

1,5 % (kamida 2 AQSH 

dollari) + Chet el banki 

xizmati 

b) Oʻzbekiston hududida Mumkin emas 

3.6.4 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda: 
 

a) Xorijiy davlatlarda 0,5 % 

b) Oʻzbekiston hududida Mumkin emas 

3.6.5 Kartadan ishlatish mumkin boʻlgan bir oylik summa aylanmasi 20 000 AQSH dollari 

3.7 
“VISA internet ekvayring” xizmatidan foydalanishda bank 

xizmat haqi, aylanmadan 
3 % dan 5 % gacha 

4 Aktiv amaliyotlari boʻyicha:  

4.1 Kredit hujjatlarini koʻrib chiqish uchun bir martalik toʻlov:  

a) Xorijiy kredit liniyalar hisobidan moliyalashtiriladigan kreditlar 
Xorijiy kredit liniya 

shartlari asosida 

b) Boshqa kreditlar Bepul 

4.2 Garov taʼminotini rasmiylashtirish va garovdan chiqarish Bepul 

4.3 Kredit byurosidan olingan maʼlumot uchun Bepul 

4.4 Garov reestriga yozuv kiritilganligi uchun Bepul 

4.5 
Ochiq kredit liniyalaridan foydalanmagan kredit miqdori uchun bank 

xizmati 
Bepul 

4.6 
Kredit hisobvaraqlariga xizmat koʻrsatish boʻyicha oylik abonent 

toʻlovi 
Bepul 

4.7 Kafolat hujjatlarini koʻrib chiqish Kafolat summasidan 1 % 

4.8 Kafolat summasini koʻpaytirish  va amal qilish muddatini uzaytirish 
Kafolat summasidan 0,1 

% dan 1 % gacha 

4.9 Kafolat xati berish, kafolat summasini oshirish 
Kafolat summasidan 5 % 

gacha 

4.10 Avizolash yoki kafolatni  bankning majburiyatisiz oʻtkazib berish 
BHM 2,5 barobari 

miqdorida 

4.11 
Kafolatlarning shartini summa va  muddatini oʻzgartirmagan holda 

oʻzgartirish 
Bepul 

4.12 
Tenderda qatnashish uchun kafolat (obyekt boshlangʻich narxi 2 % 

gacha) 

Dastlab kafolat 

summasidan 1 % 

(minimum BHM 

2,5 barobari), gʻolib 
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boʻlganda summadan 2 % 

- 5 %  (minimum BHM 5 

barobari) 

4.13 

Mijoz tashabbusi bilan garov taʼminotiga oʻzgartirish kiritish (bir 

garov taʼminotini boshqa garov taʼminotiga almashtirish yoki 

qisman chiqarish) 

 

Kamida BHM 2 barobari 

a) 

Mijoz tashabbusi bilan garov taʼminotiga kalendar yil davomida 

oʻzgartirish kiritish – uchinchi martadan boshlab (bir garov 

taʼminotini boshqa garov taʼminotiga almashtirish yoki qisman 

chiqarish) 

Bepul 

5 Axborot va maslahat xizmatlari  

5.1 Axborot va maslahat xizmatlarini koʻrsatish Bepul 

6 Bank seyflari (depozit yacheykalari) ijarasi  

6.1 Kunlik toʻlov:  

a) 74x306x600 hajmdagi seyflar 5 000 soʻm 

b) 126x306x600 hajmdagi seyflar 7 000 soʻm 

v) 256x306x600 hajmdagi seyflar 10 000 soʻm 

6.2 Oylik toʻlov:  

a) 74x306x600 hajmdagi seyflar 50 000 soʻm 

b) 126x306x600 hajmdagi seyflar 75 000 soʻm 

v) 256x306x600 hajmdagi seyflar 100 000 soʻm 

6.3 Bank seyflari boʻyicha jarima toʻlovlari  

a) 
Shartnomaga asosan ijara muddati tugaganidan soʻng har bir oʻtgan 

kun uchun jarima toʻlovi 
2 000 soʻm 

b) Mijoz tomonidan BS kalitini yoʻqotganligi uchun jarima 
BHM ning 50 foizi 

miqdorida 

v) 
Mijoz tomonidan BS kalitini yoʻqotganligi natijasida BS qulfi 

buzilganligi uchun jarima 

BS qulfini yangilash bilan 

bogʻliq xarajatlar 

7 
Bank xizmati isteʼmolchilariga bank xizmatlari toʻgʻrisidagi 

maʼlumotlarni berish 

 

7.1 

Bank tomonidan kredit boʻyicha xizmat koʻrsatish davrida 

isteʼmolchining ogʻzaki yoki yozma soʻrovi olingan kundan 

eʼtiboran bir ish kuni ichida unga quyidagi axborotlarni yozma 

shaklda oyda bir marta taqdim etish: 

 

a) Kreditlash limiti Bepul 

b) Kredit boʻyicha toʻlangan pul mablagʻi summasi Bepul 

v) Asosiy summa boʻyicha qarz qoldigʻi Bepul 

g) 
Navbatdagi toʻlovlarning miqdori, tarkibi va muddatlari (toʻlovlar 

jadvali) 
Bepul 

d) 
Kreditni muddatidan oldin qisman yoki toʻliq soʻndirish istagi 

bildirilgan taqdirda toʻlash lozim boʻlgan summalar miqdori 
Bepul 

ye) Muddati oʻtkazib yuborilgan qarzdorlik miqdori va tarkibi; Bepul 

yo) 
Kelib tushayotgan pul mablagʻlari kredit boʻyicha qarzni 

soʻndirishga yoʻnaltirilishi haqida axborotlar 
Bepul 

j) 
Kredit shartnomalari boʻyicha isteʼmolchi tomonidan majburiyatlari 

toʻliq bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat (maʼlumotnoma) 
Bepul 

7.2 

Bank isteʼmolchining talabiga koʻra quyidagi hujjatlarning 

bank tomonidan tasdiqlangan nusxalarini (bir bank xizmatini 

koʻrsatish shartnomasi boʻyicha bir marta) berish: 
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a) 
Bank va isteʼmolchi tomonidan imzolangan bank xizmatini 

koʻrsatish haqidagi shartnomasini 
Bepul 

b) 

Isteʼmolchi tomonidan berilgan ariza (agar qonun hujjatlariga 

muvofiq bunday arizaning rasmiylashtirilishi majburiy boʻlsa yoki 

bankning ichki qoidalariga asosan bank xizmatini koʻrsatish 

toʻgʻrisidagi shartnomani tuzish chogʻida bunday arizani 

rasmiylashtirilishi shart boʻlganda) 

Bepul 

v) 

Isteʼmolchiga kredit berilganligini tasdiqlovchi hujjat (order, toʻlov 

topshiriqnomasi, elektron toʻlov vositasiga pul mablagʻlari 

oʻtkazilganligi toʻgʻrisida maʼlumotnoma) 

Bepul 

 

¹ - Belgilangan tarif tomonlarning oʻzaro kelishuviga asosan oʻzgartirilishi mumkin 

 

BHM – amaldagi bazaviy hisoblash miqdori. 

* - Oylik toʻlov mijoz hisobvaragʻidan davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlarga majburiy toʻlovlar, 

kredit foizini toʻlash bilan bogʻliq boʻlmagan joriy oydagi debet aylanma amalga oshirilganda tadbiq etiladi. 

** - ushbu komission toʻlovdan tashqari chet el xalqaro plastik kartalariga savdo qilinganida karta egasidan 

qoʻshimcha 1,5 % komission toʻlov ushlab qolinadi va savdo terminali inkassatsiya qilinganida terminal hisob 

raqamidan yechib olinadi. 

*** - bank tomonidan sim karta bilan taʼminlangan savdo terminallari uchun. 


