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1. Муқаррароти умумӣ  

1.1. Таъинот 
Дастурамали мазкур тартиби истифодабарии барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ”-ро  аз 

тарафи истифодабарандагон муайян менамояд. “– барномаи махсуси ҶСК “Бонки Эсхата” буда 
барои телефони мобилии Шумо пешбини шудааст. Шумо метавонед маблағҳои худро дар вақти 
дилхоҳ ва аз ҷои дилхоҳ бо воситаи телефони мобилии худ идора намоед. Барои ворид шудан ба 
барномаи мазкур и аз рамзи худ истифода баред. Барои пайвастшавӣ ба барномаи “Эсхата Бонки 
Мобилӣ” ба наздиктарин шӯъбаи ҶСК “Бонки Эсхата” муроҷиат намоед. 

1.2. Намудҳои амалиётҳое, ки тавассути барномаи  “Эсхата Бонки Мобилӣ” 
иҷро карда мешаванд 

Барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” хизматрасониҳои зеринро пешниӽод  менамояд: 
Хизматрасониҳои пардохтӣ: 
•Пардохти хизматрасониҳои мобилӣ, NGN ва телефонҳои шаҳрӣ, ҳамёни электронӣ, 
интернет – провайдерҳо, телевизионҳо, операторони мобилии байналхалқӣ, шабақаҳои 
иҷтимои ва ғайраҳо; 
•Хизматрасониҳои коммуналӣ; 
•Интиқоли пулӣ байни суратҳисобҳо ва кортҳои бонкӣ; 
•Интиқоли пули бо асъори миллӣ; 
•Интиқоли пули бо асъори хориҷӣ (SWIFT);  
•Ивази асъор; 
•Ирсол намудани дархост барои гирифтани қарз, ва бознигарии реҷаи пардохти қарзи 

гирифта шуда; 
•Ҷойгиркунии пасандоз. 
Хизматрасониҳои иттиллотӣ: 
•Бознигарии бақияҳои суратҳисобҳо ва кортҳои бонкӣ; 
•Тартиб додани тасдиқномаӽо оид ба суратҳисобҳо ва кортҳои бонкӣ; 
•Қурби асъор; 
•Маълумот дар бораи филиалҳои бонк бо имконияти дидани онҳо дар харита; 
•Маълумот дар бораи бонкоматҳо бо имконияти дидани онҳо дар харита ва инчунин 

пешниӽоди огоӽӣ оиди  наздиктарин бонкомат вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии мизоҷ; 
•Хабарҳо аз ҶСК “Бонки Эсхата”; 
Дигар хизматрасониҳо: 
•Бознигарии маълумотҳои шахсӣ; 
•Ирсол ва қабули паёмҳо; 
•Имконияти тағир додани рамз (пароль); 

1.3. Қоидаҳои бехатарӣ дар низоми “Эсхата Бонки Мобилӣ” 
Дар вақти истифодабарии барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” Шумо бояд: 

 Дар таҷҳизоти мобилии худ барномаи зиддивирусиро насб намуда саривақт базаи онро 
навсозӣ карда истед. 

 Маълумотҳои мушаххаси (логин, рамз) худро ба хеҷ кас хабар надиҳед. 

 Калимаи махфии худро ба шахси сеюм хабар надиҳед. Дар ҳолати бо дархост ба тамос 
баромаданатон бо бонк, кормандони бонк метавонанд аз Шумо калимаи махфиатонро пурсанд. 

 Барои пешгирии истифодаи беиҷозатии хизматрасониҳои мобилии бонкӣ, таҷҳизоти 
мобилии худро бе назорат нагузоред.  
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 Рамзи худро дар ҳолате нигоҳ доред, ки дастраси шахси сеюм набошад. Рамзро ба 
корманди бонк хабар надиҳед, онро танҳо худи мизоҷ бояд донад. 

 Рамз бояд на кам аз 8 ва на зиёда аз 15 аломат иборат бошад. Барои пешгирии шикастан 
(взлом), рамз набояд, ки аз аломатҳои якхела, санаи зодрӯз, ному насаб, рақами телефон, санаҳои 
хотиравӣ, ки барои шикастан осон мебошад иборат бошад. 

 Ҳаргиз рамзи худро дар ягон ҷой нанависед, ба корпуси телефон начаспонед ва оиди 
рамз ба ягон шахсе маълумот надиӽед. 

 Рамз бояд аз ҳарфҳои калон, хурд, рақамҳо ва аломатҳои махсус (~!@ # $ % ^ & *) тартиб 
дода шавад.   

Диққат:   
Дар ҳолати секарата хато даровардани рамз ва SMS – рамз, имконияти кор кардан  дар 

барномаи  “Эсхата Бонки Мобилӣ” дар муддати 2 соат муҳосира карда мешавад.  Барои аз 
муҳосира озод намудани барнома дар давоми 2 соат ба маркази тамоси бонк занг задан лозим 
аст. Рақами маркази тамос (+992 44) 600 0 600.  

2. Талаботҳои техникӣ 

Барнома барои таҷҳизотҳои мобилие, ки системаи оператсионии Android,  iPhone, iPad  ва 
iPod touch доранд, сохта шудааст. 

Барнома дар онлайн-мағозаҳои Play Market (Google Play),  App Store ва iTunes (Apple) ҷойгир 
шудааст. Барои насби барнома ба Шумо телефони мобилии ба шабақаи Интернет пайвастшуда 
лозим аст.  

2.1. Таҷҳизотҳои мобилии системаи оператсионии Android дошта 

Барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” бо ҳамаи таҷҳизотҳои мобилӣ ва планшетҳо, ки  дорандаи 

системаи оператсионии Android 2.1 ва боло мебошанд, мувофиқат мекунад. 

2.2. Таҷҳизотҳои IPHONE, IPOD TOUCH ва IPAD 

Барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” бо ҳамаи таҷҳизотҳои iPhone, iPad и iPod touch, ки  

дорандаи системаи оператсионии iOS 6.0  ва боло мебошанд, мувофиқат мекунад.  

3. Тартиби боргузории (загрузка) барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” 

3.1. Боргузорӣ ва насби барнома барои таҷҳизотҳои дорандаи системаи  
оператсионии Android 

Боргузории барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” барои таҷҳизотҳои дорандаи системаи 
оператсионии Android аз манбаъи Play Market (Google Play) амалӣ карда мешавад. Барои аз 
онлайн-мағозаи Play Market (Google Play) боргузори намудани барнома, истифодабаранда бояд 
дар Google бақайд гирифта шуда бошад. Агар истифодабаранда ба қайд гирифта нашуда бошад, 
дар рафти боргузории барнома бақайдгирӣ дар Google пешниҳод карда мешавад. 

Барои боргузорӣ намудани барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” қадамҳои зеринро иҷро 
кардан лозим аст: 

•Дар таҷҳизоти мобилӣ ба барномаи Play Market (Google Play) ворид шавед; 
•Дар сатри ҷустуҷӯ калимаи “Эсхата” ё “Eskhata” – ро нависед ва тугмачаи “Поиск”-ро пахш 

намоед; 
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•Баъди дарёфти барномаи “Эсхата Мобайл Банкинг” тугмачаи “Установить” – ро пахш 
намоед ва барнома ба таври автоматикӣ дар таҷӽизоти мобилии Шумо насб мешавад. Барои 
истифода бурдани барнома бо шарти истифодабарии барнома розӣ шавед.  

 

Ба барномаи насбшуда Шумо метавонед бевосита аз онлайн – мағозаи Play Market (Google 
Play) ё ин ки аз боби “Барномаҳо” – и таҷҳизоти худ ворид шавед. 
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3.2. Боргузорӣ ва насби барнома барои таҷҳизотҳои дорандаи    
системаи оператсионии iOS 

Боргузории барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” барои таҷҳизотҳои дорандаи системаи 
оператсионии iOS аз манбаъҳои App Store (Apple) ё iTunes (Apple) амалӣ карда мешавад. Тартиби 
боргузорӣ аз манбаъҳои App Store (Apple) ва iTunes (Apple)  якхелаанд. Дар дастурамали мазкур 
боргузории барнома аз онлайн – мағозаи App Store (Apple) барраси карда шудааст. 

Барои боргузорӣ намудани барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” аз онлайн – мағозаи App Store 
(Apple) Шумо бояд қадамҳои зеринро иҷро намоед: 

•Аз таҷҳизоти мобилӣ ба барномаи App Store (Apple) ворид шавед; 
•Дар ҳавзаи ҷустуҷӯ калимаи “Эсхата” ё “Eskhata” – ро нависед ва тугмачаи “Найти”-ро пахш 

намоед; 
 
 

 
 
• Баъди дарёфти барномаи “Эсхата Мобайл Банкинг” тугмачаи “Устоновить” – ро пахш 

намоед, то ки барнома ба таври автоматикӣ ба таҷӽизоти мобилии Шумо насб шавад. Барои 
истифода бурдани барнома бо шарти истифодабарии барнома розӣ шавед.  

Ба барномаи насбшуда Шумо метавонед бевосита аз онлайн – мағозаи App Store (Apple) ё ин 
ки аз боби “Барномаҳо” – и таҷҳизоти худ ворид шавед. 
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4. Тартиби истифодабарии барномаи мобилӣ. Қисмҳои иттилоотӣ 

Барои оғози кор бо барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” Шумо бояд: 
4.1. Аз боби “Барномаҳо” – и телефони мобилии худ барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” – ро 

интихоб намуда ба он ворид шавед. 
 

 
4.2. Дар равзанаи кушодашуда тугмачаи “Хуҷраи шахсӣ” (Личный кабинет) мавҷуд аст ва 

инчунин блокҳои иттилоотӣ – “Хабарҳои бонк”(Новости банка), “Банкоматҳо”(Банкоматы), 
“Филиалҳои бонк” (Отделения), “Қурби асъор”(Валюта) ва тугмачаи “Тамос” (Позвонить) ҳастанд. 
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Барои аз як боб ба боби дигар гузаштани блокҳои иттилоотӣ дар паҳлӯи меню ақробакҳоро пахш 
намоед. Барои дастрасӣ ба маълумотҳои иттилоотӣ иҷозати корӣ лозим нест. 

4.2.1. Ҳангоми интихоб намудани блоки иттилоотии “Хабарҳои бонкӣ”(Новости банка) 
равзана бо хабарҳои ҷории бонк кушода мешавад. Дар ин боб хизматрасониҳои бонкӣ, инчунин, 
хабарҳо ва аксияҳои ҶСК “Бонки Эсхата” нашр мешаванд.  

 

 
 
4.2.2. Ҳангоми интихоб намудани блоки иттилоотии “Банкоматҳо” (Банкоматы) рӯйхати 

банкоматҳо бо имконияти  дидани онҳо дар харита ва имконият ба маълумот оиди  наздиктарин 
банкомат вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии мизоҷ пешниӽод карда мешавад (гирифтани маълумот 
оиди  наздиктарин банкомат ба шарте, ки телефони мобилӣ ба система GPS пайваст аст 
имконпазир мебошад).   
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4.2.3. Ҳангоми интихоб намудани блоки иттилоотии “Филиалҳои бонк” (ближайшие 

отделения) рӯихати филиалҳои бонк бо имконияти  дидани онҳо дар харита ва хабардоркунӣ оиди  
наздиктарин филиал вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии мизоҷ кушода мешавад (хабардоркунӣ оиди  
наздиктарин филиал ба шарте, ки телефони мобилӣ ба система GPS пайваст аст имконпазир 
мебошад).  

 

 
 

4.2.4.  Ҳангоми интихоб намудани блоки иттилоотии “Қурби асъор”(Валюта) 
нишондодҳои қурби асъорҳои хориҷӣ дар санаи ҷорӣ кушода мешавад. Ин ба шумо 
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имконият  медиҳад, ки ҳамеша маълумоти охирин оид ба тамоюли қурбҳои асъорҳои асосии 
ҷаҳон хабардор бошед! 

   

 
 
4.3. Агар ба бонк занг задан хоҳед, метавонед бевосита аз барномаи мобилӣ занг занед. 

Дар поёни блокҳои иттилоотӣ тугмачаи “Тамос” (Позвонить) мавҷуд аст, ки ҳангоми пахш кардани 
он ба Маркази тамоси бонк занг ирсол мешавад. Рақами Маркази тамоси бонк (44)600-0-600. 
 

 
 
4.4. Барои ворид шудан ба барномаи “Бонки Мобилӣ”, тугмачаи “Хуҷраи шахсӣ”-ро  

(Личный кабинет) пахш кардан лозим аст. Ӽангоми ворид шудан ба барнома Шумо бояд  Логин ва 
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Рамз-ро ворид намуда, баъдан тугмачаи “Войти” - ро пахш 
намоед. Баъди дуруст даровардани маълумотҳои мушахассӣ 
(логин ва рамз) Шумо ба менюи асосии барнома ворид мешавед. 
Барои иҷроиши пардохтҳо SMS-рамзро ворид намудан лозим аст. 

Диққат: Барои тасдиқи ҳамаи амалиётҳои пулӣ бо воситаи 
барномаи  “Эсхата Бонки Мобилӣ” ворид намудани SMS–рамз 
зарур аст. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассал дар боби 6-и 
дастурмали мазкур гуфта шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз).  
Дар хотир доред, ки ҳангоми секарата хато даровардани SMS–
рамз барнома дар муддати 2 соат муҳосира мешавад.  

5. Менюи асосии барнома 

Ҳангоми ворид шудан ба  барномаи “Эсхата Бонки Мобилӣ” бобҳои менюи асосӣ тавсир 

дода мешаванд.  

 

 Суратҳисобҳо (Счета) 

 Кортҳо (Карты) 

 Пасандозҳо (Вклады) 

 Қарзҳо (Кредиты) 

 Бехатарӣ (Безопасность) 

 Почта 

 Пардохтҳо (Платежи) 

 Бақияҳо (Остатки) 

 Хуҷҷатҳои бозхондашуда (Отозванные документы) 

Хамаи бобҳои дар боло нишондодашуда амалиётҳои 
маълумоти–хизматрасониро дар бар мегиранд. Акнун 
имкониятӽои ҳар як бобро муфассалтар дида мебароем. 
 

 

5.1. Боби “Суратҳисобҳо”  
Ҳангоми гузариш ба боби “Суратҳисобҳо” (Счета) маълумот дар бораи суратҳисобҳо кушода 

мешавад: рақами суратҳисоб, намуди суратҳисоб ва бақияи суратҳисоб. Дар қисми болои равзана 
миқдори суратҳисобҳо нишон дода шудааст, барои гузаштан аз як суратҳисоб ба дигар суратҳисоб 
Шумо метавонед дар паҳлӯи рақами он ақрабакҳоро пахш намоед. 
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5.2. Боби “Кортҳо”  
Барои гузаронидани амалиётҳо бо кортҳо, дар менюи 

асосӣ боби “Кортҳо”-ро (Карты) интихоб кардан лозим аст. 
Ҳангоми гузариш ба боби “Кортҳо” (Карты) маълумотҳо дар 
бораи корт кушода мешаванд: намуди корт, бақияи корт, пан 
рақами корт, мӯҳлати корт ва соҳиби корт.   Дар тарафи рости 
кунҷи болои ин равзана тугмачаи “Пур кардан” (Пополнить) 
мавҷуд аст. Ҳангоми пахш намудани он, Шумо метавонед корти 
худро пур намоед. Агар мизоҷ якчанд суратҳисобҳо ва кортҳо 
дошта бошад ӯ метавонад байни онҳо интиқоли пулӣ 
гузаронад.  

5.2.1. Пур кардани корт 
Тартиби пур намудани суратҳисобро аз корт дида 

мебароем. Ҳангоми пахш намудани тугмачаи “Пур кардан” 
(Пополнить) равзана кушода мешавад, ки дар он 
“Суратҳисоби/Корти пардохткунандаро” (Счет/карта оплаты), 
“Суратҳисоби/Корти пардохтмешударо” (Счет/карта 
пополнения) ва “Миқдори маблағро” (Сумма платежа) нишон 
додан лозим аст. Ҳангоми пахш намудани ҳавзаҳои “Суратҳсиби/Корти пардохткунанда” 
(Счет/карта оплаты) ва “Суратҳсиби/Корти пардохтмешуда” (Счет/карта пополнения) рӯйхати 
суратҳисобҳо ва кортҳо кушода мешавад, ки аз он ҷо суратҳисоб ё корти  даркориро интихоб 
кардан лозим аст,  ва дар ҳавзаи “Миқдори маблағ” (Сумма платежа) маблағи интиқолшавандаро 
низ даровардан лозим аст. 
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Баъди пур намудани ҳамаи ҳавзаҳои лозимӣ, тугмачаи “Далее” –ро  пахш менамоем ва ба 
равзанаи барои тасдиқ намудани амалиёти зерин гузашта дар  он SMS-рамзеро медарорем, ки 
ҳангоми ворид шудан ба низом аз веббраузер гирифта будем. Агар SMS-рамз дуруст ворид шуда 
бошад низом чунин паёмро медиҳад: “Ҳуҷҷат бомуваффақият пахш шуд” (Документ успешно 
сохранен).  

 
 
Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали мазкур гуфта шудааст 

(Боби 6. Гирифтани SMS–рамз).   
Низом имконияти бознигарии таърихи пардохтҳоро бо кортҳо ва суратҳисобҳо дорад. Барои 

бознигарии таърихи пардохтҳо дар тарафи рости кунҷи болои равзанаи пур кардани корт тугмачаи 
“Таърих”-ро (История) пахш кардан лозим аст. Ҳангоми пахши он рӯихати пардохтҳои пештар 
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содиршуда кушода мешавад, ки дар вақти интихоби пардохт равзанаи амалиёт кушода мешад, ки 
дар асоси он амалиёти пардохтии навро  сохтан мумкин аст. Ҳангоми пахш намудани  тугмачаи 
“Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси амалиёти зерин” (Создать новый документ на основе данной 
операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти пештар пардохтшуда кушода 
мешавад. 

 
 
5.2.2. Муҳосира кардан ва аз муҳосира озод кардани корт 
Барои муҳосира / аз муҳосира озод намудани корт ба боби “Кортҳо” (Карты) гузашта, расми 

кортро пахш кардан лозим аст.  Баъдан тугмачаи мувофиқро пахш намоед: “Муҳосира намудани 
корт” (Блокировать карту) ё “Аз муҳосира озод намудани корт” (Разблокировать карту). 
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5.3. Боби «Пасандозҳо» 
Барои ҷойгир намудани пасандоз, дар менюи асосии барнома боби “Пасандозҳо”-ро 

(Вклады) интихоб намуда сипас тугмачаи “Кушодани пасандози нав”-ро (Открыть новый вклад) 
пахш намоед. Аз рӯйхати пешниҳодшудаи намудҳои пасандозҳо, пасандози бо шартҳои барои худ 
мувофиқро интихоб кунед. Баъдан маблағи пасандозро ворид карда суратҳисоб ё ин ки кортро 
нишон додан лозим аст ки аз ҳамон суратҳисоб ё корт маблағ ба пасандоз интиқол мешавад. 
Баъди пур кардани ҳамаи ҳавзаҳо барои тасдиқи амалиёт низом вориди SMS-рамзро талаб 
менамояд. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали мазкур гуфта 
шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз).  Дар поён схемаи муфассали амалиёт нишон дода 
шудааст: 
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5.4. Боби “Қарзҳо” 
Дар боби мазкур реҷаи пардохти қарзҳои гирифташударо бознигарӣ намудан, пур кардани 

дархост барои гирифтани қарз ва инчунин  ҳисобкунаки қарзиро истифода бурдан мумкин аст. 
 
5.4.1. Бознигарии қарзи гирифташуда ва реҷаи пардохти он  
Барои бознигарии маълумот оиди қарзҳои гирифташуда ба боби “Қарзҳо” (Кредиты) 

даромадан лозим аст.  Сипас равзана бо маълумоти қарзи ҷории мизоҷ кушода мешавад. Барои 
бознигарии реҷаи пардохтҳои қарз дар ҳавзаи  “Реҷаи пардохтҳо” (График платежей) тугмачаи 
“Тасвир”-ро (Показать) пахш намоед ва реҷаи пардохтҳои қарз кушода мешавад.  

 

 

5.4.2. Ҳисобкунаки қарзӣ 
Ҳисобкунаки қарзӣ барои ҳисоби тези хусусиятҳои асосии қарз ва тартиб додани реҷаи 

пардохти он пешбини шудааст. Амалиёти мазкур барои Шумо имконият медиҳад, ки худатон 
харҷи пардохти моҳонаи қарзро ҳисоб кунед ва шартҳои қарзро, ки ба имкониятҳои молиявиатон 
ҷавобгӯ мебошад,  интихоб намоед. Барои истифодабарии ҳисобкунаки қарзӣ ба боби “Қарзҳо” 
(Кредиты) ворид шуда дар қисми поёни равзана тугмачаи “Ҳисобкунаки қарзӣ”-ро (Кредитный 
калькулятор) пахш намуда, ҳамаи ҳавзаҳоро пур кунед.  
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5.4.3. Тартиби пешниҳоди дархост барои гирифтани қарз 
Барои танзими дархост оиди гирифтани қарз, ба боби “Қарзҳо” (Кредиты) даромада,  дар 

қисми поёни равзана тугмачаи “Гирифтани қарз”-ро (Получить кредит) пахш намоед. Дар натиҷаи 
ин амалиёт дархост барои гирифтани қарз кушода мешавад. Баъди пур кардани ҳамаи ҳавзаҳои 
дархост тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш намоед. Баъди дуруст даровардани SMS-рамз дархост 
ба бонк фиристонда мешавад.  
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5.5. Боби “Бехатарӣ” 
Дар боби мазкур истифодабаранда метавонад рамзро (пароль) тағйир диҳад. Барои тағйири 

рамз ба боби “Бехатарӣ” (Безопасность) ворид шуда, сипас амалиёти “Тағйири рамз”-ро 
(Поменять пароль) интихоб намоед. Дар равзанаи кушодашуда рамзи кӯҳна, рамзи нав ва тасдиқи 
рамзи навро ворид намуда тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш намоед. Дар натиҷаи амалиётӽои 
зерин рамз тағйир карда мешавад. 

 
 
Рамз бояд на кам аз 8 ва на зиёда аз 15 аломат иборат бошад. Барои пешгирии шикастан 

(взлом), рамз набоядаз аломатҳои якхела, санаи зодрӯз, ному насаб, рақами телефон, санаҳои 
хотиравӣ, ки барои шикастан осон мебошад иборат бошад. Ҳаргиз рамзи худро дар ягон ҷой 
нанависед, ба корпуси телефон начаспонед ва то ҳатто ба шахсе, ки ба бовариатон даромадааст 
нагуед. Рамз бояд аз якҷоякунии ҳарфҳои калон, хурд, рақамҳо ва аломатҳои махсус (~!@ # $ % ^ 
& *) сохта шавад.   

 

5.6. Боби “Почта (Паём)”  
Боби мазкур тартиби ирсоли мактубӽоро ба бонк ва 

гирфтани онӽоро аз бонк муқаррар менамояд. 
Мактубҳои воридотӣ ва содиротӣ. Барои бознигарии 

мактубҳои воридотӣ ва содиротӣ дар менюи асосӣ боби 
“Почта”-ро интихоб намоед ва дар равзанаи кушодашуда 
тугмачаи “воридот” (входящие) ё “содирот”-ро (исходящие) 
пахш намоед. 

Ирсол намудани мактуб ба бонк. Барои  ирсол намудани 
мактуб ба бонк дар менюи асосӣ боби “Почта (паём)”-ро (Почта 
(сообщения)) интихоб намоед ва дар тарафи рости қисми 
болои равзанаи кушодашуда тугмачаи “Навиштан”-ро 
(Написать) пахш намоед. Баъд аз он, равзана барои ирсоли 
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мактуб ба бонк омода мешавад. Ӽамаи ҳавзаҳои равзанаро (“Ба ки”(Кому), “Мавзӯъ”(Тема), 
“Матн”(Текст) пур кардан лозим ва тугмачаҳои “Ирсол” (Отправить) ва  “Давом”-ро (Далее) пахш 
намудан даркор.  

 
  

 5.7. Боби “Пардохтҳо” 

Дар ин боб чунин амалиётҳо мавҷуданд: 

 Пур кардани суратҳисоб (Пополнить счет) 

 Пур кардани корт (Пополнить карту) 

 Пардохти хизматрасониҳо (Оплатить услуги) 

 Ивази асъор (Конверсия валют) 

 Интиқоли пулӣ бо сомони (Перевести сомони) 

 Интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ (Перевести валюту ) 
 
 
5.7.1. Амалиёти “Пур кардани суратҳисоб” 
Амалиёти мазкур барои интиқоли маблағ байни суратҳисобҳо, ки асъори якхела доранд 

пешбинӣ шудааст. Агар асъорӽои суратҳисобҳо ҳархела бошанд, он гоӽ  Шумо метавонед аз 
амалиёти  “Ивази асъор” (Конверсия валют)  истифода баред. Агар суратҳисобро аз корт пур 
кардани бошед, он гоӽ бо амалиёти “Пур кардани корт” (Пополнить карту) истифода баред. 

Барои гузаронидани маблағ аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар чунин амалиётҳоро иҷро 
намоед: дар боби “Пардохтҳо” (Платежи) амалиёти “Пур кардани суратҳисоб”-ро (Пополнить счет) 
интихоб намуда, дар равзанаи кушодашуда суратҳисоби пардохткунанда, суратҳисоби 
пардохтшаванда ва миқдори маблағ-ро нишон додан лозим аст. Баъди пур намудани ҳамаи 
ҳавзаҳои равзана тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш намоед ва барои тасдиқи амалиёти 
иҷрошуда SMS-рамзро ворид намоед. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и 
дастурмали мазкур гуфта шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз).   
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Барои бознигарии таърихи амалиётҳо дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи 

“Таърих”-ро (История) пахш кардан лозим аст. Ҳангоми пахши он рӯйхати пардохтҳои пештар 
содиршуда кушода мешавад ва дар вақти интихоби пардохт равзанаи амалиёт кушода мешад ва 
дар асоси он амалиёт пардохти ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. Ҳангоми пахш 
кардани тугмачаи “Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый документ на 
основе данной операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти пештар 
пардохтшуда кушода мешавад. 

 
5.7.2. Амалиёти “Пур кардани корт” 
Амалиёти мазкур барои интиқоли маблағ байни кортҳо, аз корт ба суратҳисоб ва аз 

суратҳисоб ба корт пешбинӣ шудааст. Ҳангоми иҷрои амалиёт ҳавзаҳои “Суратҳисоби/Корти 
пардохткунанда” (Счет/карта оплаты), “Суратҳисоби/Корти пардохтшаванда” (Счет/карта 
пополнения) бояд дар як асъор бошанд. Агар  асъори онӽо ҳархела бошанд, он гоӽ аз амалиёти 
“Ивази асъор” истифода бурдан мумкин аст. Барои интиқоли маблағ аз суратҳисоб ба корт 
амалиётҳои зеринро иҷро намоед: дар боби “Пардохтҳо” (Платежи) амалиёти “Пур кардани корт”-
ро (Пополнить карту) интихоб намуда, дар равзанаи кушодашуда суратҳисоби пардохткунанда, 
суратҳисоби пардохтшаванда ва маблағи пардохтро нишон дода тугмачаи “Давом”-ро (Далее) 
пахш намоед. Баъди пур кардани ҳамаи ҳавзаҳо, низом барои тасдиқи амалиёт ворид намудани 
SMS-рамзро талаб менамояд. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали 
мазкур гуфта шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз).   

Дар мисоли дар поён овардашуда интиқоли маблағ аз суратҳисоб ба корт нишон дода 
шудааст. 
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Барои бознигарии таърихи амалиётҳо дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи 
“Таърих”-ро (История) пахш кардан лозим аст. Ҳангоми пахши он рӯихати пардохтҳои пештар 
содиршуда кушода мешавад, ва бо  интихоби яке аз пардохтӽо равзанаи амалиёт кушода мешад, 
ва дар асоси он амалиёт, амалиёти пардохтии ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. 
Ҳангоми пахш намудани тугмачаи “Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый 
документ на основе данной операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти 
пештар иҷро шуда кушода мешавад. 
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5.7.3. Амалиёти “Пардохти хизматрасониҳо” 
Дар боби мазкур Шумо метавонед бо тезӣ ва осонӣ маблағи хизматрасониҳои мобилӣ, NGN 

ва телефонҳои шаҳрӣ, ҳамёни электронӣ, интернет – провайдерҳо, телевизионҳо, операторони 
мобилии байналхалқӣ, шабақаҳои иҷтимои ва ғайраҳоро пардохт намоед. 

Барои пардохт намудан дар менюи “Пардохти хизматрасониҳо” (Оплатить услуги) намуди 
хизматрасониҳоро интихоб кардан лозим аст. (Дар поён мисоли пардохти хизматрасонии алоқаи 
мобилии муштариёни ширкати Tcell нишон дода шудааст).  

 

 
 
Дар равзанаи кушодашуда хамаи ҳавзаҳои муносибро пур намоед: суратҳисоби 

пардохткунанда, рақами телефон ва маблағи пардохтро интихоб кардан лозим аст. Агар Шумо 
пардохти мазкурро ҳамчун шаблон нигоҳ доштан хоҳед опсияи “Дохилкуни ба хизматрасониҳои 
ман” (Добавить в мои услуги) интихоб карда баъд тугмачаи “Давом”-ро пахш кунед. Сипас барои 
тасдиқи амалиёт низом вориди SMS-рамзро талаб менамояд. Оиди гирифтани SMS–рамз 
муфассалтар дар боби 6-и дастурмали мазкур гуфта шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз). 



 Д-006:2015 
  

Таӽрири 01 
Дастурамали    

истифодабаранда оиди кор бо барномаи «Эсхата Бонки Мобилӣ» 
Саӽ 23 аз 32 

 

Барои бознигарии таърихи амалиётҳо дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи 
“Таърих”-ро (История) пахш намудан лозим аст. Ҳангоми пахши он рӯйхати пардохтҳои пештар 
содиршуда кушода мешавад, ки дар вақти интихоби пардохт равзанаи амалиёт кушода мешад.  
Дар асоси он амалиёт амалиёти ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. Ҳангоми пахш 
намудани тугмачаи “Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый документ на 
основе данной операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти пештар 
пардохтшуда кушода мешавад. 

 

Барои ворид шудан ба мавзеи “Хизматрасониҳои ман” (Мои услуги) дар менюи асоси боби 
“Пардохтҳо”-ро (Платежи) интихоб намуда дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи 
“Хизматрасониҳои ман”-ро (Мои услуги) пахш кунед ё ин ки ҳангоми интихоби амалиёти 
“Пардохти хизматрасониҳо” (Оплатить услуги) мавзеи “Хизматрасониҳои ман” (Мои услуги) тасвир 
мешавад. 
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5.7.4. Амалиёти “Ивази асъор” 
Амалиёти мазкур барои ивази асъорҳо байни суратҳисобҳое, ки асъори ҳархела доранд 

мувофиқи  нишондодҳои қурби асъорҳои аз тарафи бонк муқарраршуда дар санаи ҷорӣ пешбинӣ 
шудааст. Низом имконияти пешаки ҳисоб кардани маблағи амалиётро дорад. 

 Барои ивази асъор дар боби “Пардохтҳо” (Платежи) амалиёти “Ивази асъор”-ро (Конверсия 
валют) интихоб кунед сипас дар равзанаи кушодашуда ҳавзаҳои зеринро пур намоед: 
“Суратҳисоби/корти фурӯш” (Счет/карта продажи), “Маблағи фурӯш” (Сумма продажи), 
“Суртатҳисоби/корти харид” (Счет/карта покупки) баъдан тугмачаи “Ҳисоб кардан”-ро (Рассчитать) 
пахш намоед.  Сипас равзана бо маблағи ҳисобшудаи ивази асъор мувофиқи қурби ҷории бонк 
кушода мешавад. Баъд тугмачаи “ОК”-ро пахш намоед ва низом барои тасдиқи амалиёт  вориди 
SMS-рамзро талаб менамояд. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали 
мазкур гуфта шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз). 

 

 
 
Таърихи пардохтҳои ивази асъор.  
Барои бознигарии таърихи амалиётҳои ивази асъор дар тарафи рости кунҷи болои равзана 

тугмачаи “Таърих”-ро (История) пахш кардан лозим аст. Ҳангоми пахши он рӯйхати амалиётҳои 
ивази асъори пештар содиршуда кушода мешавад. Ӽангоми интихоби он, равзанаи амалиёт 
кушода мешад, ки дар асоси он амалиёт пардохти ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. 
Ҳангоми пахш намудани тугмачаи “Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый 
документ на основе данной операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти 
пештар пардохтшуда кушода мешавад. 
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5.7.5.  Амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори сомонӣ”  
Барои интиқол намудани маблағи пулӣ бо  асъори сомонӣ шаблон лозим аст, ки он 

шаблонро дар веб-тафсири низоми Интернет-бонк сохтан мумкин аст, ва дар асоси шаблони 
сохташуда маблағи пулиро тавассути барномаи мобилӣ интиқол додан мумкин аст. 

Сохтани шаблон.  
Барои сохтани шаблон веб-тафсири низоми Интернет-бонкро аз ҳаволаи 

https://ibank.eskhata.tj/ кушода, логин ва рамзро дароред, баъди ворид шудан ба низом аз менюи 
асосӣ амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори сомонӣ”-ро (Перевести сомони) интихоб намоед. 
Сипас дар равзанаи кушодашуда ҳамаи ҳавзаҳояшро пур намоед.  

 

https://ibank.eskhata.tj/


 Д-006:2015 
  

Таӽрири 01 
Дастурамали    

истифодабаранда оиди кор бо барномаи «Эсхата Бонки Мобилӣ» 
Саӽ 26 аз 32 

Барои нигоҳ доштани интиқоли мазкур ҳамчун шаблон, дар қисми болои равзана амалиёти 
“Нигоҳ доштани шаблон”-ро  (Сохранить как шаблон) пахш карда ба шаблон номгузори намуда 
тугмачаи “Нигоҳ доштан”-ро (Сохранить) пахш намоед.  

 

 
Интиқоли маблағҳои пулӣ бо асъори сомонӣ.  
Барои интиқол намудани маблағҳои пулӣ бо асъори сомонӣ, дар боби “Пардохтҳо” 

(Платежи) амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори сомонӣ”-ро (Перевести сомони) интихоб намоед. 
Аз рӯихати шаблонҳои кушодашуда шаблони даркориро интихоб намуда тугмачаи “Давом”-ро 
(Далее) пахш намоед. Сипас барои тасдиқи амалиёти зерин, низом вориди SMS-рамзро талаб 
менамояд. Оиди гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали мазкур гуфта 
шудааст (Боби 6. Гирифтани SMS–рамз). 

 

Тағйири шаблон.  
Барои тағйир додани шаблон, аз рӯихати шаблонҳо шаблони даркориро интихоб намуда дар 

равзанаи кушодашуда тугмачаи “Тағйирот”-ро  (Редактировать) пахш намоед . Дар натиҷа 
равзанаи тағйирот кушода мешавад, ки дар он ҷо тағйиротҳои зеринро даровардан лозим аст: 
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суратҳисоби пардохткунанда, маблағи пардохт ва таъиноти пардохт. Баъди ворид намудани 
тағйирот тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш намоед.  

 

Таърихи интиқоли пулӣ бо асъори сомони.  
Барои бознигарии таърихи амалиётҳои интиқоли пулӣ бо асъори сомонӣ дар боби 

“Пардохтҳо” (Платежи) амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори сомони”-ро (Перевести сомони) 
интихоб намуда дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи “Таърих”-ро (История) пахш 
кардан лозим аст. Сипас, рӯйхати интиқолҳои пулии пештар сохта ва фиристондашуда кушода 
мешавад. Ҳангоми интихоби амалиёт равзанаи амалиёт кушода мешад, ки дар асоси он амалиёт 
пардохти ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. Ҳангоми пахш намудани тугмачаи 
“Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый документ на основе данной 
операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти пештар пардохтшуда кушода 
мешавад. 
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5.7.6.  Амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ” 
Барои интиқол намудани маблағ бо асъори хориҷӣ шаблон лозим аст, ки он шаблонро дар 

веб-тафсири низоми Интернет-бонк сохта, баъд дар асоси он маблағи пулиро тавассути барномаи 
мобилӣ интиқол додан мумкин аст. 

Сохтани шаблон.  
Барои сохтани шаблон веб-тафсири низоми Интернет-бонкро аз ҳаволаи 
https://ibank.eskhata.tj/ кушода логин ва рамзро дароред, баъди ворид шудан ба низом аз 
менюи асосӣ амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ”-ро (Перевести валюту) интихоб 
намоед. Сипас дар равзанаи кушодашуда ҳамаи ҳавзаҳояшро пур намоед. 

 

https://ibank.eskhata.tj/
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Барои нигоҳ доштани интиқоли мазкур ҳамчун шаблон, дар қисми болои равзана амалиёти 
“Нигоҳ доштани шаблон”-ро  (Сохранить как шаблон) пахш намуда, ба шаблон номгузори намуда 
баъд тугмачаи “Нигоҳ доштан”-ро (Сохранить) пахш намоед. 

 

Интиқоли маблағҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ  
Барои интқол намудани маблағҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ, дар боби “Пардохтҳо” (Платежи) 

амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ”-ро (Перевести валюту) интихоб намоед. Аз рӯйхати 
шаблонҳои кушодашуда шаблони даркориро интихоб намуда тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш 
кунед. Сипас, барои тасдиқи амалиёт, низом вориди SMS-рамзро талаб менамояд. Оиди 
гирифтани SMS–рамз муфассалтар дар боби 6-и дастурмали мазкур гуфта шудааст (Боби 6. 
Гирифтани SMS–рамз). 

 

Тағйири шаблон.  
Барои тағйир додани шаблон, аз рӯйхати шаблонҳо шаблони даркориро интихоб намуда дар 
равзанаи кушодашуда тугмачаи “Тағйирот”-ро  (Редактировать) пахш намоед . Дар натиҷа 
равзанаи тағйирот кушода мешавад, ки дар он ҷо тағйиротҳои зеринро даровардан лозим аст: 
суратҳисоби пардохткунанда, маблағи пардохт ва таъиноти пардохт. Баъди ворид намудани 
тағйирот тугмачаи “Давом”-ро (Далее) пахш намоед. 
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Таърихи интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ.  
Барои бознигарии таърихи амалиётҳои интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ, дар боби 

“Пардохтҳо” (Платежи) амалиёти “Интиқоли пулӣ бо асъори хориҷӣ”-ро (Перевести валюту) 
интихоб намуда дар тарафи рости кунҷи болои равзана тугмачаи “Таърих”-ро (История) пахш 
кардан лозим аст. Сипас, рӯйхати интиқолҳои пулии пештар сохта ва фиристондашуда кушода 
мешвад. Ҳангоми интихоби амалиёт равзанаи амалиёт кушода мешад, ки дар асоси он амалиёт 
пардохти ба ҳамон амалиёт монандро сохтан мумкин аст. Ҳангоми пахш намудани тугмачаи 
“Сохтани ҳуҷҷати нав дар асоси ҳамин амалиёт” (Создать новый документ на основе данной 
операции) равзанаи алакай пуршуда бо маълумотҳои амалиёти пештар пардохтшуда кушода 
мешавад. 

5.8. Боби “Бақияҳо” 
Боби мазкур барои бознигории бақияҳои ҷории суратҳисобҳо ва кортҳои мизоҷ ва инчунин 

барои гирифтани тасдиқнома ва гардишҳо оид ба суратҳисобҳо ва кортҳо пешбинӣ шудааст. 
Барои бознигарии суратҳисобҳо ва кортҳои пластикӣ дар менюи асосии барнома боби “Бақияҳо”-
ро (Остатки) интихоб намоед. Дар натиҷа равзана кушода мешавад, ки дар он равзана тугмачаҳо  
“суратҳисоб” (счета) ва “кортҳо” (карты) мавҷуданд, ҳангоми пахши онҳо рӯйхати суратҳисобҳо ва 
кортҳо мутаносибан кушода мешаванд. 
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Ташаккули тасдиқнома ва гардишҳо оид  ба суратҳисобҳо ва кортҳо  
Барои гирифтани тасдиқнома ва гардишҳо оид ба суратҳисобҳо ва кортҳо, аз рӯйхати 

суратҳисобҳо ё кортҳо суратҳисоб ё кортро интихоб намоед. Сипас, равзана кушода мешавад, ки 
дар он тугмачаҳои “ҳафта” (неделя), “моҳ” (месяц) ва “давра” (период) мавҷуданд, ки ҳангоми 
интихоби онҳо мутаносибан тасдиқномаи ҳафтаина ва моҳона кушода мешавад. Ҳангоми 
интихоби тугмачаи “давра” (период) равзана кушода мешавад, ки дар онҷо давраи гирифтани 
тасдиқномаро нишон додан лозим аст, сипас тасдиқнома дар давраи нишон додашуда ташаккул 
мешавад. 

 

6. Гирифтани SMS-рамз 
Барои тасдиқи тамоми амалиётҳои молиявӣ дар низоми “Эсхата Бонки Мобилӣ” ҳатман 

SMS-рамз лозим аст. Агар SMS-рамз набошад ё ин ки гум шуда бошад, барои дастрасии он 
қадамҳои зерин бояд иҷро карда шавад:  

Веб-тафсири низоми Интернет-бонкро аз ҳаволаи https://ibank.eskhata.tj/ кушода логин ва 
рамзро дароварда ба низом ворид шавед. 

https://ibank.eskhata.tj/
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истифодабаранда оиди кор бо барномаи «Эсхата Бонки Мобилӣ» 
Саӽ 32 аз 32 

 

Баъди бо муваффақият ворид шудан ба низом, ба таҷҳизоти мобилии Шумо  SMS-рамз ирсол 
карда мешавад. 
 

 

SMS-рамзи ба даст овардашударо метавонед барои тасдиқи амалиётҳои молиявӣ дар 
низоми “Эсхата Бонки Мобилӣ” истифода баред. 




