
1.    Тариқи банкоматҳои бонкӣ.

2.   Тариқи хазинаҳои бонкӣ.

3.   Тариқи хазинаҳои бонкӣ ва банкоматҳое, ки ҳам дар қаламрави ҷумҳурӣ ва 

ҳам берун аз он кортҳои Visa – ро хизматрасонӣ мекунанд.

 Гирифтани пули нақд

Тарзи фаъол кардани кортҳои пардохтӣ

1. Тариқи банкомат

Мизоҷи мӯҳтарам, пеш аз истифода бурдани корти пардохтӣ, Шумо бояд бо 

қоидаҳо ва маълумотҳои дар поён оварда шуда ҳатман шинос гардед!

Баъди ба даст овардани корт онро ҳатман бояд фаъол гардонед. Кортҳои 

бонк тариқи банкоматҳо ва ё бонкинги мобилии Эсхата Онлайн фаъол 

2. Тариқи бонки мобилии “Эсхата Онлайн”

Дар қисми болоии бонкинги мобилии Эсхата Онлайн корти пардохтии 

Шумо ҳамчун ғайрифаъол ҷойгир мебошад. Корти мазкурро интихоб 

карда, аз менюи пайдо мешуда “Разблокировать” – ро интихоб намуда, 

рамзе ки тариқи СМС – паёмак ба Шумо ирсол мегардад, ворид намоед.

 Ҳангоми иҷрои амалҳои дар боло овардашуда корти Шумо фаъол

мегардад.
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Тарзи пурра кардани корти пардохтӣ тариқи:



 Руйхати ҷойгиршавии сохторҳо, банкоматҳо ва терминалҳои «Бонки Эсхата» 

- ро, Шумо метавонед аз сомонаи  дарёфт намоед.www.eskhata.com

Кортҳои Visa аз Бонки Эсхата технологияи PayWave доранд, яъне Шумо 

метавонед пардохти ҳаққи хариди маҳсулот ва хизматрасониро дар тамоми 

нуқтаҳои фуруши дунё тариқи фосилави пардохт намоед.

 Ба кортҳои Visa аз Бонки Эсхата метавонед тариқи Visa Direct зиёда аз 200 

давлати дунё интиқол қабул намоед.

 Ба дорандагони корти Visa аз Бонки Эсхата тариқи бонкинги мобилии 

Эсхата Онлайн интиқол ирсол намоед.

Имконияти кортҳои VISA

Тарзҳои пардохтҳои ғайринақдӣ

– Тариқи QR – рамз дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо истифодаи 

бонкинги мобилии «Эсхата Онлайн» дар дохили ҷумҳурӣ;

– Тариқи POS – терминалҳо, ки дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонии дохили 

ҷумҳурӣ гузошта шудаанд;

– Тариқи бонкинги мобилии «Эсхата Онлайн» - пардохти зиёда аз 200 намуд 

хизматрасониҳо

– Пардохти хизматрасониҳо дар сомонаҳо тариқи корти VISA*

    - Рақами кортро ворид намоед

    - Мӯҳлати анҷоми эътибори кортро ворид намоед.

    - Рақами CVV рамзро, ки аз се рақам иборат  аст ва дар қафои корт 

навишта шудааст ворид намоед.

- SMS паёмакеро, ки ба телефони Шумо ирсол мегардад, ворид намоед (3D 

Secure).

3D Secure - Технологияи мазкур амнияти иловагӣ барои корбарии онлайн 

буда, ҳар як амалиёт бо коди якдафъина иҷро карда мешавад. Технология 

барои системаи пардохти Visa бо мақсади беҳтар намудани амнияти 

пардохтҳои онлайн дар доираи хидмати Verified by Visa таҳия шудааст. 

Ҳангоми иҷрои амалиётҳо бо корти пардохтии худ талаботҳои зеринро 

риоя намоед:

– Ҳангоми гузаронидани амалиётҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ аз кӯмаки шахси 

бегона истифода набаред;

Талаботҳо барои истифодабарии бехатар



– PIN – рамз, рамзи CVV, мӯҳлати эътибори корти худро ба шахси дигар

ошкор накунед;

– Рамзи 3D Secure (SMS паёмак) ва  рамзҳои бехатарие, ки аз тарафи Бонк

тариқи SMS ирсол мегардад, ба шахси дигар ошкор накунед;

– Корти худро ба ҳамёнҳои мобилии шахси дигар пайваст накунед;

– Расиди маблағи гирифтаро дар назди банкомат нагузоред;

– Корти худ ва PIN – рамзи онро дар як ҷой нигоҳ надоред;

Бояд тазаккур дод:!!!

Ҳангоми иҷрои амалиёт дорандаи корт

вазифадор аст:

1.  Боварӣ ҳосил кунад, ки шахсони бегона имконияти дидани рақами 

мушаххаси воридшаванда ва инчунин маблағи дархостшударо надошта 

бошанд.

2.  Боварӣ ҳосил кунад, ки дар клавиатураи банкомат ягон ашё ё маводи 

шубҳанок набошад;

3.  Ҳангоми ворид намудани маълумот агар ба иштибоҳ (хатогӣ) роҳ дода 

– Ба мактубҳои, ки аз тарафи қаллобон тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ ва

почтаи электронӣ оиди пешкаш кардани маълумотҳои корти пардохтӣ

ирсол мегардад, ҷавоб нагардонед.

– Дар ҳолати иваз шудани рақами телефони худ ҳатман бо бонк ба тамос

баромада, рақами кӯҳнаро ба нав ваз намоед;

– PIN рамзи худро аз ёд набароред;

Шумо то се маротиба кӯшиши хато даровардани рақами мушаххасро доред.

Пас аз се кӯшиши бебарори даровардани рақами мушаххас, банкомат корти

шуморо мусодира менамояд ё онро бозмедорад! 

Агар банкомат корти Шуморо боздорад ё он дар банкомат андармон шавад,

дар ин бора ба корманди масъули бонк хабар диҳед ё тариқи телефони

(+992 44) 600-0-600 занг занед ва огоҳ намоед.

Дар ҳолати аз банкомат надодани пул, вале аз ҳисоби дорандаи корт

боздошта шудани маблағи амалиёт, дорандаи корт бояд шахсан бо пешкаш

кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти худ, ба бонк бо аризаи хаттӣ оид

ба то чӣ андоза қонунӣ будани ин амалиёт, муроҷиат намояд



шавад ё банкомат барои иҷрои амалиёте дархост диҳад, ки иҷрои он аз

тарафи дорандаи корт номатлуб аст, амалиётро бо пахш кардани тугмачаи

«ОТМЕНА» (НЕТ, CANCEL) бекор кунад; 

4.    Аз дастурҳое, ки дар саҳифаи намоиш (экран) пайдо мешаванд пайгирӣ 

намояд ва то ба охир расидани ҳамаи амалиётҳо аз банкомат дур наравад.

5.    Пас аз баромадани паём, корт, пул ва расидро фавран гирад, зеро вақт 

барои иҷрои ин амалиёт маҳдуд мебошад. Дар акси ҳол, банкомат онҳоро ба 

худ мусодира менамояд.

Смсро бо матни “limit” ба рақами +99288 111 88 86 ирсол намуда, метавонед 

бақияи воқеии маблағи дар корти бонкии худ бударо муайян намоед. 

(танҳо барои кортҳои локалӣ, корти миллӣ ва корти беном). 

Муфассалтар оиди суроғаи ҷойгиршавии банкоматҳо ва POS - 

терминалҳоро, метавонед дар сомонаи  шинос шавед.www.eskhata.com

Маълумоти иловагӣ:

БО ҲАМ БА СӮИ КОМЁБИҲО!
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