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Ilova 1 Hamkorbank" ATB 

Boshqaruvining 2022-yil   

30–dekabr kungi 756 – sonli 

Qarori bilan 

TASDIQLANGAN 

 

                                                     "Hamkorbank" ATB tomonidan jismoniy shaxslarga koʻrsatilgan 

                                                                         xizmatlar uchun olinadigan bank xizmat haqi 

                                                                               TA R I F L A R I (Bosh tarif)¹ 

 

1 Plastik kartalar boʻyicha: Xizmat haqi 

1.1 
UzCard tizimidagi bank plastik kartalarini emissiya qilishda bank 

xizmatlari haqi: 

 

1.1.1 
Jismoniy shaxslar plastik kartalarini (ish haqi, pensiya, nafaqa va 

stipendiya maqsadlari uchun) emissiya qilish 

Bepul 

1.1.2 
Jismoniy shaxs plastik kartalarini emissiya qilish (1.1.1 - bandiga tegishli 

boʻlmagan boshqa maqsadlar uchun) 

50 000 soʻm 

a) 
Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 

Bepul 

1.2 Plastik karta yoʻqotilganda yoki shikastlanganda qayta emissiya qilish 
 

50 000 soʻm 

1.3 
Milliy plastik kartalarga texnik xizmat koʻrsatishda undiriladigan 

bank xizmatlari haqi: 

 

1.3.1 
Plastik kartalar turidan qatʼiy nazar foydalanish muddati tugaganda qayta 

emissiya qilish / almashtirish 

 

50 000 soʻm 

1.3.2 Plastik kartani blokirovka holatidan chiqarish Bepul 

1.3.3 Plastik kartani “Stop-list”ga qoʻyish Bepul 

1.4 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalariga har qanday shaklda va 

turda mablagʻlarni kirim qilish 
Bepul 

1.5 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridan mablagʻlar ishlatilishida 

undiriladigan bank xizmat haqi: 

 

1.5.1 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi mablagʻlar bank kassalari orqali 

naqd pul shaklida berilganda 
1 % 

1.5.2 
Koʻrsatilgan xizmatlar yoki sotilgan bank mahsulotlari uchun tariflarga 

asosan plastik kartalardan terminal orqali bank xizmatlari toʻlanganda 

 

Bepul 

1.5.3 

Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi mablagʻlar terminal orqali 

Hamkorbankdan olingan  kredit toʻlovlari uchun qabul qilinganda yoki 

arizaga asosan oʻtkazilganda 

 

Bepul 

1.5.4 Soliq toʻlovlari terminal orqali mijoz arizasiga asosan oʻtkazilganda 
 

Bepul 

1.5.5 

Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi mablagʻlarni arizaga asosan 

terminal orqali boshqa toʻlovlar uchun filial yoki boshqa bankka naqdsiz 

shaklda oʻtkazilganda: 

(Hamkorbank tizimi ichida ochilgan jamgʻarma va muddatli omonatlarga, 

olgan kredit toʻlovlariga, kreditning oldindan toʻlovlari uchun oʻtkazilgan 

holatlardan tashqari) 

 

a) 2 000 000 (Ikki million) soʻmgacha 10 000 soʻm 

b) 2 000 000 (Ikki million) soʻmdan 5 000 000 (besh million) soʻmgacha 0,5 % 
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v) 5 000 000 (Besh million) soʻm va undan yuqori Bepul 

1.5.6 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi mablagʻlar bankomatlar orqali 

naqd pul shaklida berilganda 

 

1 % 

1.5.7 
“Onlayn omonat” rasmiylashtirish uchun plastik kartaga kirim qilingan 

naqd pulni terminal orqali chiqim qilish 

 

Bepul 

1.6 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi qoldiq mablagʻlarga 

foizlar toʻlash 
0 % 

1.7 
Karta hisob raqami boʻyicha plastik karta egasiga yoki uning qonuniy 

vakiliga maʼlumot berish: 

 

a) Joriy oy uchun Bepul 

b) Joriy oydan tashqari 50 000 soʻm 

1.8 VISA Classic (Exchange) xalqaro plastik kartalar boʻyicha:  

1.8.1 VISA Classic kartalarni emissiya qilish Bepul**** 

a) 
Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 

Bepul 

1.8.2 
VISA Classic karta yoʻqotilganda yoki yaroqsiz holatga kelganda kartani 

qayta emissiya qilish 

25 000 soʻm 

1.8.3 VISA Classic karta hisobvaragʻini toʻldirish:  

a) Naqd pulda Bepul 

b) Hamkorbank tizimida pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

v) Boshka bankdan pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

1.8.4 Karta hisobvaragʻi minimal qoldigʻi: 
  

10 AQSH dollari. 

a) VISA Classic kartalarida 10 AQSH dollari  

b) Pul oʻtkazmalari uchun VISA Classic kartalarida 
0  (nol) AQSH 

dollari 
 

1.8.5 
Bankomat orqali VISA Classic karta balansi boʻyicha soʻrovnoma joʻnatish 

va soʻrovni bekor qilish 

0,5 AQSH dollari 

1.8.6 
VISA Classic kartalari orqali mablagʻlar bank kassasi yoki bankomatlar 

orqali naqd chiqim qilinganda: 

 

a) 
Hamkorbankda oʻrnatilgan kassa terminallari orqali naqd AQSH dollari 

yoki soʻm berish 
Bepul 

b) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali naqd soʻm berish Bepul 

v) 

Hamkorbank tomonidan muomalaga chiqarilgan VISA Classic kartalaridan 

boshqa banklar kassasi yoki bankomatlari orqali naqd chiqim qilish, 

summadan 

1,5 % (kamida 2 

AQSH dollari) + 

boshqa bank 

xizmati 

g) Hamkorbankda oʻrnatilgan terminal orqali boshqa banklar tomonidan 

emissiya qilingan VISA kartalariga naqd AQSH dollari yoki soʻm berish 
1,0 % 

d) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali boshqa banklar tomonidan 

emissiya qilingan VISA kartalariga naqd soʻm berish 
1,0 % 

1.8.7 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda: 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

a) 
Oʻzbekiston Respublikasi hududida Humo terminallari orqali tovar va 

xizmatlar uchun toʻlovlar toʻlanganda 

0 % 
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b) 

Karta orqali cheklarni, chet el valyutasini sotib olish, elektron hamyonlar, 

nomoliyaviy tashkilotlarda savdo hisob raqamlarini toʻldirish va boshqa 

turdagi kvazi-kesh operatsiyalar uchun toʻlanganda: *** 

1% (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.8.8 

Hamkorbank VISA Classic kartasi hisobvaragʻidan boshqa VISA karta 

hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda (Visa Direct), har bir oʻtkazilgan 

summadan: 

 

a) 
Hamkorbank VISA Classic kartasi hisobvaragʻidan boshqa Hamkorbank 

VISA yoki UnionPay karta hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 

Bepul 

b) 
Hamkorbank VISA Classic kartasi hisobvaragʻidan  boshqa bank VISA 

karta hisobvaragʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.8.9 
VISA Classic kartalarini vaqtinchalik blokirovka qilish va blokirovkadan 

chiqarish 
Bepul 

1.8.10 
Internetda savdo amaliyotlarini amalga oshirish va SMS-banking xizmatini 

yoqish 
Bepul 

1.8.11 
VISA karta hisob raqamida qoldiq mablagʻlar boʻyicha yozma maʼlumot 

berish 
75 000 soʻm 

1.8.12 

VISA tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv olib borish 

(har bir tranzaksiya uchun) 

 

230 000 soʻm 

1.8.13 
VISA Classic (Exchange) bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali 

pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

1.9 VISA Gold xalqaro plastik kartalari boʻyicha:  

1.9.1 VISA Gold karta hisob varagʻini toʻldirish:  

a) Naqd pulda Bepul 

b) Hamkorbank tizimida pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

v) Boshka bankdan pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

1.9.2 Karta hisob varagʻi minimal qoldigʻi 10 AQSH dollari 

1.9.3 
Bankomat orqali VISA Gold karta balansi boʻyicha soʻrovnoma joʻnatish 

va soʻrovni bekor qilish 
0,5 AQSH dollari 

1.9.4 
VISA Gold kartalari orqali mablagʻlar bank kassasi yoki bankomatlar 

orqali naqd chiqim qilinganda: 

 

a) 
Hamkorbankda oʻrnatilgan kassa terminallari orqali naqd AQSH dollari 

yoki soʻm berish 
Bepul 

b) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali naqd soʻm berish 
 

Bepul 

 

v) 
Hamkorbank tomonidan muomalaga chiqarilgan VISA Gold kartalaridan 

boshqa banklar kassasi yoki bankomatlari orqali naqd chiqim qilish 

1,5 % (kamida 2 

AQSH dollari) + 

boshqa bank 

xizmati 

1.9.5 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

a) 
Oʻzbekiston Respublikasi hududida Humo terminallari orqali tovar va 

xizmatlar uchun toʻlovlar toʻlanganda 

 

0 % 
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b) 

Karta orqali cheklar, chet el valyutasini sotib olish, elektron hamyonlar, 

nomoliyaviy tashkilotlarda savdo hisob raqamlarini toʻldirish va boshqa 

turdagi kvazi-kesh operatsiyalar uchun toʻlanganda: *** 

1% (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.9.6 
Hamkorbank VISA Gold kartasi hisob varagʻidan boshqa VISA karta 

hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda (Visa Direct), har bir oʻtkazilgan 

summadan: 

 

a) 
Hamkorbank VISA Gold kartasi hisob varagʻidan boshqa Hamkorbank 

VISA yoki UnionPay karta hisob varagʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 
Bepul 

b) 
Hamkorbank VISA Gold kartasi hisob varagʻidan  boshqa bank VISA karta 

hisob varagʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.9.7 
VISA Gold kartalarini vaqtinchalik blokirovka qilish va blokirovkadan 

chiqarish 
Bepul 

1.9.8 
Internetda savdo amaliyotlarini amalga oshirish va SMS-banking xizmatini 

yoqish 
Bepul 

1.9.9 VISA karta hisob raqamida qoldiq mablagʻlar boʻyicha maʼlumot berish 75 000 soʻm 

1.9.10 
VISA tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv olib borish 

(har bir tranzaksiya uchun) 
230 000 soʻm 

1.9.11 VISA Gold bank karta hisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish 

yoʻli bilan toʻldirish, summadan 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

1.10 UnionPay Classic (Exchange) kartalari boʻyicha  

1.10.1 UnionPay Classic kartalarini emissiya qilish 30 000 soʻm 

a) 
Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 
Bepul 

1.10.2 
UnionPay Classic karta yoʻqotilganda yoki yaroqsiz holatga kelganda qayta 

karta emissiya qilish 
30 000 soʻm 

1.10.3 UnionPay Classic karta hisobvaragʻini toʻldirish: 

 

 

a) Naqd pulda Bepul 

b) "Hamkorbank" ATB tizimida pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

v) Boshka bankdan pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

1.10.4 Karta hisobvaragʻining minimal qoldigʻi  

a) UnionPay Classic kartalarida 10 AQSH dollari 

b) Pul oʻtkazmalari uchun UnionPay Classic kartalarida 
0  (nol) AQSH 

dollari 

1.10.5 
Bankomat orqali UnionPay Classic karta balansi boʻyicha soʻrovnoma 

joʻnatish va soʻrovni bekor qilish 
0,5 AQSH dollari 

1.10.6 
UnionPay Classic kartalari orqali mablagʻlar bank kassasi yoki 

bankomatlar orqali naqd chiqim qilinganda: 

 

a) 
Hamkorbankda oʻrnatilgan kassa terminallari orqali naqd AQSH dollari 

yoki soʻm berish 
Bepul 

b) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali naqd soʻm berish 
 

Bepul 

v) 
Hamkorbankda muomalaga chiqarilgan UnionPay Classic kartalaridan 

boshqa banklar kassasi yoki bankomatlari orqali naqd chiqim qilish 

1,5 % (kamida 2 

AQSH dollari) + 

boshqa bank 

xizmati 
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g) 
Hamkorbankda oʻrnatilgan terminal orqali boshqa banklar tomonidan 

emissiya qilingan barcha turdagi UnionPay kartalariga naqd AQSH dollari 

yoki soʻm berish 

1,0 % 

d) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali boshqa banklar tomonidan 

emissiya qilingan barcha turdagi UnionPay kartalariga naqd soʻm berish 

1,0 % 

1.10.7 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

1.10.8 

Karta egasining arizasiga asosan yoki “Hamkor Mobile” ilovasi orkali  

(R2R amaliyoti) Hamkorbankning boshqa VISA, VISA Virtual  yoki 

UnionPay kartalariga mablagʻ oʻtkazish 

Bepul 

 

1.10.9 
UnionPay Classic kartalarini vaqtinchalik blokirovka qilish va 

blokirovkadan chiqarish 
Bepul 

1.10.10 "SMS-banking" xizmatini yoqish Bepul 

1.10.11 
UnionPay Classic karta hisob raqamida qoldiq mablagʻlar boʻyicha 

maʼlumot berish 
75 000 soʻm 

1.10.12 

UnionPay Int. tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv 

olib borish (har bir tranzaksiya uchun) 

 

230 000 soʻm 

1.11 VISA Virtual xalqaro plastik kartalari boʻyicha:  

a) 
“Hamkor Mobile” ilovasida VISA Virtual kartasini rasmiylashtirish 

 

Bepul 

 

b) Karta hisobvaragʻining minimal qoldigʻi 0 AQSH dollari 

v) Internetda tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar amalga oshirilganda xizmat 

haqi 

summadan 0,5 % 

(kamida 0,5 AQSH 

dollari) 

g) 
Kartadan ishlatish mumkin boʻlgan bir kunlik aylanma 

10 000 AQSH 

dollari 

d) 
Xalqaro plastik kartalariga 3-D secure xizmatini yoqish Bepul 

ye) Hamkorbank VISA Virtual kartasi hisobvaragʻidan boshqa Hamkorbank 

VISA yoki UnionPay karta hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 
Bepul 

yo) Hamkorbank VISA Virtual kartasi hisobvaragʻidan  boshqa bank VISA 

karta hisobvaragʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda (Visa Direct) 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) 

j) 
VISA Virtual bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul 

oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

z) 

Karta orqali cheklarni, chet el valyutasini sotib olishda, elektron 

hamyonlarni, nomoliyaviy tashkilotlarda savdo hisob raqamlarini toʻldirish 

va boshqa turdagi kvazi-kesh operatsiyalar uchun toʻlanganda: *** 

1% (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.12 Humo plastik kartalari boʻyicha bank xizmat haqi:  

a) Plastik kartalarni (ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya maqsadlari 

uchun) emissiya qilish 
Bepul 

b) 1.12 a) kichik banddan tashqari barcha holatlarda plastik kartalarni 

emissiya qilish 
30 000 soʻm 

v) 
Plastik karta yoʻqotilganda yoki shikastlanganda qayta emissiya qilish 30 000 soʻm 

g) 
Plastik karta foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilish 30 000 soʻm 
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d) 
Plastik kartani blokirovka holatidan chiqarish Bepul 

ye) 
Plastik kartani “Stop-list”ga qoʻyish Bepul 

yo) 
Plastik kartalarga har qanday shaklda va turda mablagʻlarni kirim qilish Bepul 

j) “Hamkor Mobile” ilovasida Humo virtual kartalar ochish Bepul 

z) Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 
Bepul 

1.13 Humo plastik kartalaridan mablagʻlar ishlatilishida undiriladigan 

bank xizmat haqi: 

 

a) 
Jismoniy shaxslarning plastik kartalaridagi qoldiq mablagʻlarga foiz toʻlash 0 % 

b) HUMO bankomatlari va kassa terminallari orqali xalqaro kartalarga naqd 

soʻm berilganda 

1 % 

1.14 Uzcard-UnionPay kobeydjing plastik kartalari boʻyicha bank xizmat 

haqi: 

 

 

a) 

 

Plastik kartalarni (ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya maqsadlari 

uchun) emissiya qilish 
Bepul 

 

b) 

 

1.14 a) kichik banddan tashqari barcha holatlarda plastik kartalarni 

emissiya qilish 
35 000 soʻm 

v) Plastik karta yoʻqotilganda yoki shikastlanganda qayta emissiya qilish 35 000 soʻm 

g) Plastik karta foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilish 35 000 soʻm 

d) 
Plastik kartani blokirovka holatidan chiqarish Bepul 

ye) 
Plastik kartani “Stop-list”ga qoʻyish Bepul 

yo) 
Plastik kartalarga har qanday shaklda va turda mablagʻlarni kirim qilish Bepul 

j) 
Plastik kartalardagi qoldiq mablagʻlarga foizlar toʻlash 0 % 

z) Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 
Bepul 

1.14.1 Uzcard-UnionPay kobeydjing plastik kartalaridan mablagʻlar 

ishlatilishida undiriladigan bank xizmat haqi: 

 

 
Xorijda: 

 

 

a) 

 
Terminal yoki bankomat orqali naqdlashtirish 

1,0 % (kamida 

20 000 soʻm) + 

boshqa bank 

xizmati 

 

b) 

 

Bankomat orqali karta balansi boʻyicha soʻrovnoma joʻnatish va soʻrovni 

bekor qilish (har bir maʼlumot uchun) 
5 000 soʻm 

1.15 Visa Platinum xalqaro plastik kartalari boʻyicha:  

1.15.1 Kartani emissiya qilish 120 000 soʻm 

1.15.2 Karta yoʻqotilganda yoki yaroqsiz holatga kelganda qayta emissiya kilish 120 000 soʻm 

1.15.3 Karta uchun oylik abonent toʻlovi 
1 AQSH dollari / 

oylik 
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1.15.4 Karta hisobvaragʻini toʻldirish:  

a) Naqd pulda Bepul 

b) Hamkorbank tizimida pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

v) Boshka bankdan pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

1.15.5 Karta hisobvaragʻining minimal qoldigʻi 50 AQSH dollari 

1.15.6 
Bankomat orqali VISA Platinum karta balansi boʻyicha soʻrovnoma 

joʻnatish va soʻrovni bekor qilish 
0,5 AQSH dollari 

1.15.7 
VISA Platinum kartalari orqali mablagʻlar bank kassasi yoki bankomatlar 

orqali naqd chiqim qilinganda: 

 

a) 
Hamkorbankda oʻrnatilgan kassa terminallari orqali naqd AQSH dollari 

yoki soʻm berish 
Bepul 

b) Hamkorbankda oʻrnatilgan bankomat orqali naqd soʻm berish 
 

Bepul 

v) 
Hamkorbank tomonidan emissiya qilingan VISA Platinum kartalaridan 

boshqa banklar kassasi yoki bankomatlari orqali naqd chiqim qilish 

1,5 % (kamida 1 

AQSH dollari) + 

boshqa bank 

xizmati 

1.15.8 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda 

0,1 % 

a) 
Oʻzbekiston Respublikasi hududida Humo terminallari orqali tovar va 

xizmatlar uchun toʻlovlar toʻlanganda 
0 % 

b) 

Karta orqali cheklarni, chet el valyutasini sotib olishda, elektron 

hamyonlarni, nomoliyaviy tashkilotlarda savdo hisob raqamlarini toʻldirish 

va boshqa turdagi kvazi-kesh operatsiyalar uchun toʻlanganda: *** 

1% (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.15.9 

Hamkorbank VISA Platinum kartasi hisobvaragʻidan boshqa VISA karta 

hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda (Visa Direct), har bir oʻtkazilgan 

summadan: 

 

a) 
Hamkorbank VISA Platinum kartasi hisobvaragʻidan boshqa Hamkorbank 

VISA yoki UnionPay karta hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 
Bepul 

b) 
Hamkorbank VISA Platinum kartasi hisobvaragʻidan  boshqa bank VISA 

karta hisobvaragʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.15.10 
VISA Platinum kartalarini vaqtinchalik blokirovka qilish va blokirovkadan 

chiqarish 
Bepul 

1.15.11 
Internetda savdo amaliyotlarini amalga oshirish va SMS-banking  xizmatini 

yoqish 
Bepul 

1.15.12 VISA karta hisob raqamida qoldiq mablagʻlar boʻyicha maʼlumot berish 75 000 soʻm 

1.15.13 
VISA tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv olib borish 

(har bir tranzaksiya uchun) 
230 000 soʻm 

1.15.14 
VISA Platinum bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul 

oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

1.16 Visa Infinite xalqaro plastik kartalari boʻyicha:  

1.16.1 Kartani emissiya qilish 200 000 soʻm 

1.16.2 Karta yoʻqotilganda yoki yaroqsiz holatga kelganda qayta emissiya qilish 200 000 soʻm 

1.16.3 Karta oylik abonent toʻlovi 
5 AQSH dollari / 

oylik 
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1.16.4 Karta hisobvaragʻini toʻldirish:  

a) Naqd pulda Bepul 

b) Hamkorbank tizimida pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

v) Boshka bankdan pul oʻtkazish yoʻli orqali Bepul 

1.16.5 Karta hisobvaragʻining minimal qoldigʻi 200 AQSH dollari 

1.16.6 
Bankomat orqali VISA Infinite karta balansi boʻyicha soʻrovnoma joʻnatish 

va soʻrovni bekor qilish 
0,5 AQSH dollari 

1.16.7 
VISA Infinite kartalari orqali mablagʻlar bank kassasi yoki bankomatlar 

orqali naqd chiqim qilinganda: 
Bepul 

a) 
Hamkorbank tomonidan emissiya qilingan VISA Infinite kartalaridan 

boshqa banklar kassasi yoki bankomatlari orqali naqd chiqim qilish 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) + 

boshqa bank 

xizmati 

1.16.8 
Karta bilan terminallar orqali tovar va xizmatlar uchun toʻlovlar 

toʻlanganda 

0 % 

a) 
Oʻzbekiston Respublikasi hududida Humo terminallari orqali tovar va 

xizmatlar uchun toʻlovlar toʻlanganda 
0 % 

b) 

Karta orqali cheklarni, chet el valyutasini sotib olish, elektron hamyonlar, 

nomoliyaviy tashkilotlarda savdo hisob raqamlarini toʻldirish va boshqa 

turdagi kvazi-kesh operatsiyalar uchun toʻlanganda: *** 

1% (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.16.9 

Hamkorbank VISA Infinite kartasi hisobvaragʻidan boshqa VISA karta 

hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda (Visa Direct), har bir oʻtkazilgan 

summadan: 

 

a) 
Hamkorbank VISA Infinite kartasi hisobvaragʻidan boshqa Hamkorbank 

VISA yoki UnionPay karta hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 
Bepul 

b) 
Hamkorbank VISA Infinite kartasi hisobvaragʻidan boshqa bank VISA 

karta hisobvaragʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda 

1 % (kamida 1 

AQSH dollari) 

1.16.10 
VISA Infinite kartalarini vaqtinchalik blokirovka qilish 

va blokirovkadan chiqarish 
Bepul 

1.16.11 
Internetda savdo amaliyotlarini amalga oshirish va SMS-banking xizmatini 

yoqish 
Bepul 

1.16.12 
VISA Infinite karta hisob raqamida qoldiq mablagʻlar boʻyicha maʼlumot 

berish 
75 000 soʻm 

1.16.13 
VISA tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv olib borish 

(har bir tranzaksiya uchun) 
230 000 soʻm 

1.16.14 
VISA Infinite bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul 

oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan 

0,5 % (kamida 0,5 

AQSH dollari) 

1.17 Humo-Visa kobeydjing plastik kartalari boʻyicha bank xizmat haqi:  

a) 
Plastik kartalarni (ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya maqsadlari 

uchun) emissiya qilish 
Bepul 

b) 
a) kichik banddan tashqari barcha holatlarda plastik kartalarni emissiya 

qilish 
30 000 soʻm 



9 
 

v) Plastik karta yoʻqotilganda yoki shikastlanganda qayta emissiya qilish 30 000 soʻm 

g) Plastik karta foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilish 30 000 soʻm 

d) Plastik kartani blokirovka holatidan chiqarish Bepul 

ye) Plastik kartani “Stop-list”ga qoʻyish Bepul 

yo) Plastik kartalarga har qanday shaklda va turda mablagʻlarni kirim qilish Bepul 

j) Plastik kartalardagi qoldiq mablagʻlarga foizlar toʻlash 0 % 

z) Hamkor Mobile ilovasi orqali yuborilgan arizalar asosida kartalarni 

emissiya qilish 
Bepul 

1.17.1 
Humo-Visa kobeydjing plastik kartalaridan mablagʻlar ishlatilishida 

undiriladigan bank xizmat haqi:  

 Xorijda:  

a) Terminal yoki bankomat orqali naqdlashtirish 

1,5 % (kamida 20 

000 soʻm) + 

boshqa bank 

xizmati 

b) Koʻrsatilgan xizmatlar yoki sotilgan bank mahsulotlari uchun tariflarga 

asosan plastik kartalardan terminal orqali bank xizmatlari toʻlanganda 

0,5 % (kamida 5 

000 soʻm) 

v) Bankomat orqali karta balansi boʻyicha soʻrovnoma joʻnatish va soʻrovni 

bekor qilish (har bir maʼlumot uchun) 
5 000 soʻm 

g) VISA tizimida har bir nizoli tranzaksiyalar boʻyicha surishtiruv olib borish 

(har bir tranzaksiya uchun) 
230 000 soʻm 

2 Jismoniy shaxslarning omonatlari boʻyicha:   

2.1 Omonat hisobvaragʻini ochish Bepul 

2.2 
Omonat hisobvaragʻiga boshqa hisobvarag‘laridan kelib tushgan 

mablagʻlarni kirim qilish 
Bepul 

2.3 

Bosh bank va filial xodimlarining ish haqi va unga tenglashtirilgan 

toʻlovlari, mukofot pullari, moddiy yordam, pensiya hamda safar xarajatlari 

uchun kelib tushgan mablagʻlarni omonatdan naqd pulda chiqim qilish 

Bepul 

2.4 
Boshqa hisobvaraqlardan naqd pulsiz shaklda kelib tushgan mablagʻlarni 

naqd pulsiz chiqim qilish: 

 

 

a) Omonatchining nomidagi Hamkorbank plastik kartaga oʻtkazish Bepul 

b) Naqd pulsiz shaklda boshqa hisobvaraqlarga oʻtkazish 0,5 % 

2.5 
Boshqa hisobvaraqlardan naqd pulsiz shaklda kelib tushgan  mablagʻlarni 

naqd pulda chiqim qilish 

 

1 % 

2.6 
Bir filialida plastik kartalardan naqd pulsiz omonatga oʻtkazilgan 

mablagʻlarni naqd pulda chiqim qilish 
0,5 % 

2.7 

Boshqa hisobvaraqlardan kelib tushgan mablagʻlarni barcha omonat 

turlarida kamida 2 (ikki) oy toʻliq saqlangandan soʻng naqd pulda yoki 

naqd pulsiz shaklda chiqim qilish 

Bepul 

2.8 
Auksion savdolarda ishtirok etish uchun oʻtkazilgan mablagʻlarni mijozga 

qaytarilishi boʻyicha kelib tushgan mablagʻlarni naqd pulda chiqim qilish 
0,5 % 



10 
 

2.9 
Yangi ochilgan omonat hisobvaraqlari uchun yozuv satrlari toʻlgan omonat 

daftarcha oʻrniga yangi omonat daftarcha rasmiylashtirish 
Bepul 

2.10 
Yoʻqotilgan yoki yaroqsiz holga keltirilgan omonat daftarcha oʻrniga yangi 

omonat daftarcha rasmiylashtirish 
Bepul 

2.11 
Omonatchiga, uning qonuniy vakili, merosxoʻrlariga va qonuniy 

vorislariga omonat hisobvaragʻi toʻgʻrisida yozma maʼlumot berish 
100 000 soʻm 

2.12 
Jismoniy shaxslardan qabul qilingan naqd pul shaklidagi bir martalik 

toʻlovlarni amalga oshirish* 

 

a) 2 000 000 (Ikki million) soʻmgacha 10 000 soʻm 

b) 2 000 000 (Ikki million) soʻmdan 5 000 000 (besh million) soʻmgacha 0,5 % 

v) 5 000 000 (Besh million) soʻm va undan yuqori Bepul 

2.13 
Omonat hisobvaraqlariga naqd pulda kirim qilingan mablagʻlarni boshqa 

hisobvaraqlariga oʻtkazish: 
 

a) Hamkorbank tizimidagi hisobvaraqlarga oʻtkazish Bepul 

b) Boshqa banklardagi hisobvaraqlarga oʻtkazish 0,5 % 

2.14 

Jismoniy shahslar tomonidan ipoteka va avtokredit oldindan toʻlovi uchun 

omonat hisobvaragʻiga kirim qilingan mablagʻlarni boshqa hisobvaraqlarga 

oʻtkazish 

Bepul 

3 Jismoniy shaxslarga masofaviy xizmat koʻrsatish boʻyicha:  

3.1 Mobil banking xizmati oylik abonent toʻlovi Bepul 

3.2 
Jismoniy shaxslar plastik kartalaridan yoki mobil banking hisobvaragʻidan 

bir marotabalik toʻlovlar uchun mablagʻlar oʻtkazilganda, summadan 
0,75 %. 

3.3 
Hamkorbank tizimida jismoniy shaxslarning kreditlari uchun toʻlov 

oʻtkazilganda, har bir oʻtkazilgan summadan: 
 

a) 
Mobil banking tizimlari yoki infokioskalardan toʻlov oʻtkazilganda 0,3 % 

b) 
Avtotoʻlov tizimi orqali toʻlov oʻtkazilganda Bepul 

v) 
ADM (avtomatlashtirilgan depozit mashinalari) orqali toʻlov oʻtkazilganda Bepul 

3.4 

Bir jismoniy shaxsning mobil banking hisobvaragʻidan boshqa jismoniy 

shaxsning mobayl banking hisobvaragʻiga oʻtkazilganda, har bir 

oʻtkazilgan summadan 

1,0 %. 

3.5 
Jismoniy shaxsning Mobil banking hisobvaragʻidan oʻzining plastik karta 

hisobvaragʻiga mablagʻ oʻtkazish 
Bepul 

3.6 
Jismoniy shaxsning Humo tizimidagi plastik karta hisobvaragʻidan 

oʻzining mobayl banking hisobvaragʻiga mablagʻ oʻtkazish 
Bepul 

3.7 
Mobayl banking hisobvaragʻiga naqd pulda, omonat hisobvaragʻi orqali 

Mobil bankning hisobvaragʻiga mablagʻ kirim qilish 
Bepul 

3.8 

"Paynet" tizimi orqali oʻtkazilayotgan toʻlovlar (mobil aloqa, kommunal 

xizmatlar, internet, uy telefon aloqasi, IP telefoniya, kabel televideniyasi va 

boshqalar) 

Bepul 

3.9 
Plastik karta hisobvaragʻidan boshqa plastik karta hisobvaragʻiga  mablagʻ 

oʻtkazilganda (R2R amaliyoti),  har bir oʻtkazilgan summadan: 
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a) 

Humo plastik karta hisobvaragʻidan boshqa Humo plastik karta 

hisobvaragʻiga mablagʻ oʻtkazilganda, har bir oʻtkazilgan summadan 
Bepul 

b) 

Uzcard plastik karta hisobvaragʻidan boshqa Uzcard yoki Humo plastik 

karta hisobvaragʻiga mablagʻ oʻtkazilganda, har bir oʻtkazilgan summadan 
0,5 % 

v) 

Humo plastik karta hisobvaragʻidan boshqa Uzcard plastik karta 

hisobvaragʻiga mablagʻ oʻtkazilganda, har bir oʻtkazilgan summadan 
0,5 % 

3.10 
Jismoniy shaxslar uchun ajratilgan boshqa tijorat bank kreditlarini 

soʻndirish  uchun mablagʻ oʻtkazish 

0,6 % 

3.11 

“Hamkor Mobile” dasturi orkali VISA yoki Union Pay karta 

hisobraqamlaridan  boshqa karta hisobvaragʻiga mablagʻlar oʻtkazilganda 

(Visa Direct), har bir oʻtkazilgan summadan: 

 

a) 

Hamkorbank VISA yoki Union Pay karta hisobraqamlaridan  boshqa 

Hamkorbank VISA yoki Union Pay karta hisobraqamlariga mablagʻ 

oʻtkazilganda 

Bepul 

b) 
Hamkorbank VISA karta hisobvaragʻidan  boshqa bank VISA karta 

hisobvaragʻiga  mablagʻ oʻtkazilganda (Visa Direct) 

1 %, kamida 1 

AQSH dollari 

3.12 “Yumoney” elektron hamyon toʻldirish 3 %. 

3.13 “Yumoney” merchandlari uchun toʻlovlar 3 % gacha 

3.14 
“Yumoney” elektron hamyonni identifikatsiya qilish 30 000 soʻm 

3.15 

ADM (Avtomatlashtirilgan Depozit Mashinalari) orqali plastik karta 

xisobvaragʻini toʻldirish, summadan 

Bepul 

4 Mijozlarning xorijiy valyuta hisobvaragʻini yuritishda:  

4.1 Jismoniy shaxslar uchun hisobvaragʻ ochish Bepul 

4.2 

Mijozning arizasiga asosan xorijiy valyutadagi omonat hisobvaragʻidagi 

mablagʻlarni Respublika hududidagi boshqa bankdagi hisobvaraqlariga 

oʻtkazish 

0,1 % + 150 000 

soʻm 

5 Naqd xorijiy valyuta bilan amaliyotlarda:  

5.1 Naqd xorijiy valyutani mijoz hisobvaragʻiga kirim va chiqim qilish Bepul 

5.2 
Talab qilib olguncha hisobvaragʻidan naqdsiz kelib tushgan xorijiy 

valyutani naqd va naqdsiz chiqim qilish 
summadan 0,5 % 

5.3 

Talab qilib olguncha hisobvaragʻidan oʻzining amalga oshirgan 

joʻnatmalari naqdsiz qaytib kelib tushganida xorijiy valyutani naqd chiqim 

qilish 

Bepul 

6 SWIFT tizimi orqali pul oʻtkazmalari:  

6.1 SWIFT tizimi orqali har bir xorijiy valyutadagi pul joʻnatmalari uchun  

a) Hamkorbank tizimi ichida 
Bepul 

b) 
Boshqa banklarga 5 000 ming AQSH dollari, 4 100 Yevro va 360 000 

rublgacha boʻlgan pul oʻtkazmalari uchun, summadan 

0,5 % + 200 000 

soʻm 

v) 
Boshqa banklarga 5 000 ming AQSH dollari, 4 100 Yevro va 360 000 

rublga teng va undan yuqori boʻlgan pul oʻtkazmalari uchun summadan 

0,3 % + 200 000 

soʻm 

6.2 
SWIFT tizimi orqali oʻtkazma oʻtkazilgandan soʻng mijoz arizasiga asosan 

oʻzgartirish kiritish 
330 000 soʻm 



12 
 

6.3 
SWIFT tizimi orqali mijoz arizasiga asosan pul joʻnatmasining bekor 

qilinishi va orqaga qaytarilishi 
330 000 soʻm 

6.4 

SWIFT tizimi orqali joʻnatma holatiga aniqlik kiritish maqsadida 

mijozning arizasiga asosan soʻrovnoma joʻnatish va natijasi haqida mijozga 

maʼlumot berish 

330 000 soʻm 

6.5 

SWIFT tizimi orqali kelib tushgan mablagʻlarni oluvchining milliy yoki 

xalqaro plastik karta hisobvaragʻiga kirim qilish, summadan 

0,5 % 

7 Pul oʻtkazmalari boʻyicha:  

 

7.1 

 

 

 

 

 

  

 

Xalqaro pul oʻtkazmalari orqali joʻnatilgan va qabul qilingan toʻlovlar 

tarixi haqida maʼlumot tayyorlab berish - har bir oy maʼlumoti uchun 

 

 

 

 

 

  

50 000 soʻm 

(Amaliyot kunidan 

60 ish kuni ichida 

talab qilinsa bepul) 

 
7.2 

Xalqaro pul oʻtkazmalarini belgilangan tartibga asosan mijozning 

manziliga yetkazib berish 

50 000 soʻm 

7.3 
Jismoniy shaxslar Bank filiallari oʻrtasida milliy valyuta va AQSH 

dollarida hisobvaraq ochmasdan pul oʻtkazmalarini amalga oshirish: 

 

7.3.1 Milliy valyutada  

a) 
1 000 000 soʻmgacha 

10 000 soʻm 

b) 
1 000 000 soʻm va undan yuqori 

1 % 

7.3.2 
AQSH dollarida  

a) 
100 AQSH dollarigacha 

20 000 soʻm 

b) 
100 AQSH dollari va undan yuqori 

0,7 % 

7.4 

Xalqaro pul oʻtkazmalari orqali VISA plastik kartalariga kirim qilingan 

mablagʻlarni Hamkorbank terminallari va (UzCard) bankomatlari orqali 

naqd soʻm yechish 

 

Bepul 

8 Bank seyflari (depozit yacheykalari) ijarasi  

8.1 Kunlik toʻlov:  

a) 74x306x600 hajmdagi seyflar 3 000 soʻm 

b) 126x306x600 hajmdagi seyflar 4 000 soʻm 

v) 256x306x600 hajmdagi seyflar 5 000 soʻm 

8.2 Oylik toʻlov:  

a) 74x306x600 hajmdagi seyflar 30 000 soʻm 

b) 126x306x600 hajmdagi seyflar 40 000 soʻm 

v) 256x306x600 hajmdagi seyflar 50 000 soʻm 

8.3 Bank seyflari (BS) 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 

(ellik) foizi 

miqdorida 

v) 
Mijoz tomonidan BS kalitini yoʻqotganligi natijasida BS qulfi buzilganligi 

uchun jarima 

BHM ning 1 (bir 

barobari miqdorida 

8.4 ”Garant” xizmatidan foydalanish uchun toʻlov 
Kamida 100 000 

soʻm 
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9 Kredit amaliyotlari boʻyicha:  

9.1 Kredit hujjatlarini rasmiylashtirish uchun bir martalik toʻlov 
Bepul 

9.2 Garov taʼminotini garovdan chiqarish yoki qisman chiqarish Bepul 

9.3 
Mijoz tashabbusi bilan garov taʼminotiga oʻzgartirish kiritish (bir garov 

taʼminotini boshqa garov taʼminotiga almashtirish) 

BHMning 2.5 

barobari 

10 Valyuta ayriboshlash shaxobchalari amaliyotlari boʻyicha  

10.1 

 

Shikastlangan chet el valyutasini shikastlanmagan shu turdagi chet el 

valyutasiga almashtirib berish 

 

5 % 

10.2 
Muomalaga yaroqsiz banknotalarni  chet el bankiga joʻnatish uchun 

inkassaga qabul qilish 
3 % 

10.3 Chet el valyutasini maydalash va yiriklashtirish 1 % 

10.4 
Haqiqiyligiga shubha tugʻdirgan chet el valyutasini detektorda tekshirib 

berish 

 

a) Detektor orqali tekshirib berish 

har bir banknota 

uchun 500 soʻm  

(kamida 5 000 

soʻm) 

b) Seriya raqamlari koʻrsatilgan holda maʼlumotnoma berish orqali 

har bir banknota 

uchun 1 000 soʻm 

(kamida 25 000 

soʻm) 

10.5 
Valyuta ayriboshlash shaxobchasida ayriboshlangan valyuta mablagʻlari 

hisobidan milliy valyutada bir martalik toʻlovlar amalga oshirilganda 

 

Bepul 

11 
Bank xizmati isteʼmolchilariga bank xizmatlari toʻgʻrisidagi 

maʼlumotlarni berish: 

 

12.1 

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 mablagʻlari 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 

12.2 

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. 

*Soliq toʻlovlari uchun mablagʻlar oʻtkazilganda va kredit toʻlovlari uchun naqd topshirilgan mablagʻlarni 

(“Hamkorbank” ATB tizimida) bir filialdan boshqa filialga oʻtkazilganda – Bepul. 

BHM – amaldagi bazaviy hisoblash miqdori 

** Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bank kursi boʻyicha 

***Karta orqali amalga oshirilgan amaliyotlar boʻyicha savdo qilingan toʻlov nuqtasining MSS kodi 6051 

orqali aniqlanib bank xizmati mijoz karta hisob raqamidan undiriladi. 

**** 2022-yil 29-dekabrdan 2023-yil 31-martgacha. 

 

 

 


