Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
№___ аз ___ _________ с.20___,
тасдиқ шудааст
Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя)
ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)
Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя)
ва

уҳдадориҳои

қабулнамудаи

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ) (минбаъд – Тартиб) мутобиқи моддаи 26 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” таҳия
гардида, бо мақсади таъмини устувории молиявию иқтисодӣ ва
пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), инчунин
тартиби ҳисобкунии
уҳдадориҳои

таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва

қабулнамудаи

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ)-ро муқаррар менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода
мешаванд:
- таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои
қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) - аз
ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳамчун таносуби
маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ ба андозаи ҳадди ақали маржаи
пардохтпазирӣ ҳисоб карда шуда, кифоягии дороиҳои худии
(сармояи) ташкилотҳои суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) иникос
менамояд;
- маблағҳои худии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
– сармояи оинномавӣ, сармояи захиравӣ, сармояи иловагӣ, фонди
ҳавасмандгардонӣ,

инчунин

фоидаи

тақсимнашудаи

солҳои

гузаштаро дар бар мегирад;
- пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
– имконияти аз тарафи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
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саривақт

ва

пурра

иҷро

намудани

уҳдадориҳо

дар

назди

суғурташудагон;
- мақоми назорати суғуртавӣ – Бонки миллии Тоҷикистон, ки
вазифаҳои танзиму назоратро дар соҳаи фаъолияти суғуртавӣ анҷом
медиҳад;
-

маржаи

пардохтпазирии

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ) – таносуби байни маблағи худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои

қабулнамудаи

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ);
- сармоягузории кӯтоҳмуддат – сармоягузорие, ки ба муҳлати
на зиёда аз 12 моҳ анҷом дода мешавад;
- сармоягузории миёнамуддат – сармоягузорие, ки ба муҳлати
то 5 сол анҷом дода мешавад;
- мукофоти суғуртавӣ – маблағи пулии дар шартнома дарҷшуда,
ки онро суғурташаванда уҳдадор аст ба ташкилоти суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) бо тартиб ва дар муҳлатҳои дар шартномаи
суғурта муқарраргардида пардохт намояд;
- маблағи суғуртавӣ – маблағи пулие, ки ба он объекти суғуртавӣ
суғурта карда шудааст ва он ҳаҷми ниҳоии масъулияти ташкилоти
суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) ҳангоми рух додани ҳодисаи
суғуртавӣ дар бар мегирад;
- суғуртаи ҳатмӣ – шакли суғурта, ки ҳар як намуди мушаххаси
он бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида,
пардохти мукофоти суғуртавӣ аз ҳисоби шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ
ҳатмӣ мебошад;
- мукофоти депо – як қисми мукофоти суғуртавӣ, ки ҳангоми
бастани шартномаи азнавсуғуртакунӣ ба сифати кафолати иҷрои
уҳдадории азнавсуғуртакунанда дар ташкилоти азнавсуғурташаванда
(седент) нигоҳ дошта мешавад;
- мукофоти суғуртавии асосӣ – мукофоти суғуртавӣ бо тарҳи
мукофотпулии комиссионӣ барои хизматрасониҳои миёнаравӣ оид
ба бастани шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) ва захираи
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тадбирҳои пешгирикунанда, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст;
- тантема – мукофоти комиссионии пардохтшаванда аз ҷониби
ташкилоти азнавсуғуртакунӣ ба ташкилоти суғуртавӣ (седент) дар
натиҷаи амалиёти азнавсуғуртакунӣ;
- седент – ташкилоти суғуртавие, ки қисми хавфи суғурташударо
ба азнавсуғуртакунӣ додааст.
2. Талаботи Тартиби мазкур нисбат ба суғуртаи ҳатмии давлатӣ
татбиқ намегардад.
3. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд аз рӯзи
мавриди амал қарор гирифтани Тартиби мазкур, фаъолияти худро ба
талаботҳои ба он ишорашуда мутобиқ созанд.
БОБИ 2. ҲАДДИ АҚАЛИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ
БАРОИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ (АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ),
КИ ФАЪОЛИЯТИ ХУДРО АЗ РӮИ ШАКЛҲОИ СУҒУРТАИ ҲАТМӢ
ВА ИХТИЁРӢ АМАЛӢ МЕНАМОЯНД
4. Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ барои ташкилотҳои
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки фаъолиятро аз рӯи шаклҳои суғуртаи
ҳатмӣ ва ихтиёрӣ амалӣ менамоянд, бо усулҳои дар банди 5 Тартиби
мазкур муқарраргардида ҳисоб карда мешавад.
5. Тартиби ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо ду
тарз амалӣ карда мешавад:
− бо тарзи ҳисобкунии

мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1.

Ҳисобкунӣ бо назардошти маҷмўи мукофотҳои суғуртавии аз рўи
шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулшуда дар давраи
ҳисоботӣ ё худ аз рӯи маҷмўи мукофотҳои суғуртавии бадастомадаи
соли молиявии гузашта, ки аз онҳо барои ҳисобкунӣ қимати
калонтарин қабул карда мешавад. Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии аз
рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулгардида дар
давраи ҳисоботӣ, ба маблағи хароҷотҳо вобаста ба пардохти
мукофотпулии комиссионӣ, захираи тадбирҳои пешгирикунӣ аз рӯи
фаъолияти суғуртавӣ, тибқи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии
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Тоҷикистон

(мукофоти

суғуртавии

асосӣ)

ва

мукофотҳои

ба

азнавсуғуртакунӣ додашуда инчунин ба маблағи андоз аз даромади
шахсони ҳуқуқӣ аз рӯи фаъолияти асосӣ кам карда мешавад;
− бо

тарзи

ҳисобкунии

уҳдадориҳои

қабулнамудаи

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – ҲАМП2. Ҳисобкунӣ бо
тарзи

уҳдадориҳои

қабулнамудаи

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ), аз маҷмӯи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилот
уҳдадории ба азнавсуғуртакунӣ додашуда тарҳ карда мешавад.
БОБИ 3. ҲИСОБКУНИИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРИИ
ҲАҚИҚИИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ (АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ)
6. Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ, ҳисоб карда мешавад ҳамчун
6.1. Ҷамъи маблағҳои:
- сармояи оинномавии пардохтшуда;
- сармояи захиравӣ;
- сармояи иловагӣ;
- фонди ҳавасмандгардонӣ;
- фоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ;
- фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта (аз ҷумла фондҳои
захиравии аз ҳисоби фоидаи софи солҳои гузашта ташаккулёфта) бо
тарҳи суди (дивиденди) саҳмияҳо, ки санаи пардохташ наздик
омадааст.
6.2. Тарҳи арзиши:
- зарари нопӯшонидаи давраи ҳисоботӣ;
- зарари нопӯшонидаи солҳои гузашта;
- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои қарзӣ;
- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои азнавсуғуртакунӣ аз рӯи
мукофоти Депо;
- қарздорӣ дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
7. Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ бо дороиҳои мувофиқи банди
12 Тартиби мазкур пешбинишуда бо назардошти шаклҳои онҳо аз
рӯи сифат ва пардохтпазирӣ ҳисобкардашуда, бояд таъмин бошанд.
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БОБИ 4. МЕЪЁРИ КИФОЯТИИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ
8. Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои
суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ),

ҳамчун

таносуби

байни

маржаи

пардохтпазирии ҳақиқӣ ва ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ, бо
формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:
8.1. Ҳисобкунӣ бо тарзи мукофотҳои суғуртавӣ;

8.2.

Ҳисобкунӣ

М1(1) =

бо

МПҲ
≥1
ҲАМП1

тарзи

уҳдадориҳои

қабулнамудаи

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ);

дар инҷо:

М1(2) =

МПҲ
∗ 100 ≥ 2
ҲАМП2

М1(1) ва М1(2) - меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирӣ;
ҲАМП1 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи
ҳисобкунии мукофотҳои суғуртавӣ;
ҲАМП2 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи
уҳдадориҳои қабулгардида;
МПҲ - маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ.
Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми ҳисобкунӣ бо ҳарду тарз
бояд ба коэффитсиентҳои нишондодашуда ҷавобгӯй бошанд.
9. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориро аз рӯи як
шартномаи

суғурта

зиёда

аз

100

фоизи

ҳаҷми

дороиҳои

пардохтпазириаш баланди худ қабул карда наметавонад. Ҳангоми аз
ҳаҷми дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилоти суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) зиёд будани маблағи уҳдадории чунин шартномаи
суғурта,

ташкилоти

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ)

бояд

қисми

уҳдадориро ба ташкилоти азнавсуғуртакунӣ интиқол диҳад.
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10.

Хавфҳои

суғуртавӣ

метавонанд

ба

ташкилотҳои

азнавсуғуртакунии – ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
миёнаравии брокери суғуртавии – резидент ва ё ғайрирезиденти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба азнавсуғуртакунӣ интиқол карда шаванд,
агар азнавсуғуртакунанда:
− дорои иҷозатномаи дахлдори (бақайдгирии) мақоми назорати
суғуртавӣ бошад;
− дорои рейтинги байналмилалии на пастар аз ВВВ, Ваа ва ё ВВВ+
ки аз тарафи агентиҳои рейтингдиҳандаи байналмилалӣ дошта
бошанд.
11. Ҳангоми интиқол намудани мукофотҳои
ташкилотҳои

азнавсуғуртакунии

суғуртавӣ ба

ғайрирезиденти

Ҷумҳурии

Тоҷикистон тибқи шартномаи азнавсуғуртакунӣ маҷмӯи мукофотҳои
интиқолшаванда аз 80 фоизи маҷмӯи мукофотҳои қабулгардида зиёд
набошанд.
БОБИ 5. ДОРОИҲОИ ПАРДОХТПАЗИРИАШ БАЛАНД
12. Ҳангоми ҳисоб кардани маблағи дороиҳои пардохтпазириаш
баланди ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

бо назардошти

шаклҳои онҳо аз рӯи сифат ва пардохтпазирӣ, дохил мешаванд:
12.1.

Воситаҳои пулӣ:

- воситаҳои пулии дар хазина буда - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши
тавозунӣ;
- воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ
мавҷуд буда (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) - дар ҳаҷми сад фоиз аз
арзиши тавозунӣ;
- воситаҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ
мавҷуд буда - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;
12.2.

Амонатҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (аз ҷумла

бо асъори хориҷӣ);
12.3.

Пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда, (аз ҷумла

бо асъори хориҷӣ):
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- пасандозҳои то дархостӣ - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар
суратҳисобҳои

бонкии

ташкилотҳои

қарзӣ

ҷойгирбуда

(бо

назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
- пасандозҳои муҳлатнок - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар
суратҳисобҳои

бонкии

ташкилотҳои

қарзӣ

ҷойгирбуда

(бо

назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
12.4.

Коғазҳои қиматноки дар сархатҳои сеюм ва чоруми банди

14 Тартиби мазкур нишондодашуда - дар ҳаҷми сад фоиз аз нархи
тавозунӣ (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
12.5.

Мукофоти комиссионии аз ташкилоти азнавсуғуртакунӣ

(брокери суғуртавӣ) гирифташуда (Тантема) дар натиҷаи амалиёти
азнавсуғуртакунӣ.
13.

Ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ)

кифоятии

дороиҳои пардохтпазириаш баланди худро нигоҳ дошта, онҳоро
ҳамчун таносуби арзиши дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар
ҳаҷми захираҳои суғуртавӣ бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда,
тибқи формулаи зерин ҳисоб мекунанд:
М2 =

дар инҷо:

ДПБ
≥1
ЗС

М2 – меъёри кифоятии дороиҳои пардохтпазириашон баланд;
ДПБ – дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар охири моҳ, ки дар
замимаи 5 Тартиби мазкур нишон дода шудааст;
ЗС

-

маҷмӯи

захираҳои

суғуртавии

ташкилоти

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ) бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда дар охири
моҳи ҳисоботӣ, тибқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Кифоятии дороиҳои пардохтпазириаш баланд бояд аз
меъёри дар формула муқарраршуда кам набошад.
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14. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳуқуқ доранд
маблағҳои пулии худро дар дороиҳои пардохтпазириашон баланди
зерин ҷойгир намоянд:
− маблағҳои пулӣ дар хазина дар ҳаҷми то 4 фоиз аз сармояи
(фонди) оинномавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), вале на
зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Ташкилоти суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст ҳар рӯз меъёри мазкурро риоя кунад;
− маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ,
дар амонат ва пасандозҳои ташкилотҳои қарзӣ (аз ҷумла бо асъори
хориҷӣ);
− дар коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон тибқи
талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
− дар векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда
шудаанд.
15. Ҳангоми ҳисоб кардани дороиҳои пардохтпазириаш баланди
ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи бандҳои 12 ва 14
Тартиби мазкур, дороиҳои зерин ба ҳисоб гирифта намешаванд:
– дороиҳои ғайримоддӣ ва воситаҳои асосие, ки барои пешбурди
фаъолияти

ташкилоти

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ)

харидорӣ

шудаанд;
– суди (дивиденди) саҳмияи саҳмиядорон аз фоидаи софи
ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи натиҷаи фаъолияти
соли гузашта, ки муҳлати пардохташ наздик омадааст.
16.

Ташкилоти

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ)

наметавонад

даромади софи худро ҳамчун суди (дивиденди) саҳмия байни
саҳмиядорони худ тақсим кунад, агар ин гуна амал боиси риоя
нашудани меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилоти
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) гардад.
17.
сармояи

Ташкилотҳои
(фонди)

суғуртавӣ

оинномавии

(азнавсуғуртакунӣ)
ҳадди

ақали

бояд

дорои

муқаррарнамудаи

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд.
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18. Дар ҳолати номутобиқ будани фаъолияти ташкилоти сғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) ба меъёрҳои дар Тартиби мазкур ишорашуда,
чунин ташкилот уҳдадор аст дар муҳлати муқаррарнамудаи мақоми
назорати суғуртавӣ нақшаи солимгардонии вазъи молиявии худро
пешниҳод намояд.
БОБИ 6. МЕЪЁРИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ДОРОИҲО
19. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд меъёри
диверсификатсияи дороиҳои зеринро риоя намоянд.
Андозаи

маблағгузориҳои

(сармоягузориҳои)

ташкилотҳои

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи банди 14 Тартиби мазкур набояд
аз чунин нишондиҳандаҳо зиёд бошанд:
– дар як ташкилоти қарзӣ ҳамчун амонат, пасандоз ва дар дигар
суратҳисобҳои бонкӣ (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) – на зиёда аз 40
фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
– ба коғазҳои қиматнок тибқи талаботи зербандҳои сеюм ва
чоруми банди 14 Тартиби мазкур – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои
пардохтпазириаш баланди худ;
– ба ташкилотҳои фаръии худ ва ё ҳангоми таъсис додани як
ташкилоти нав ҳамчун саҳмдор – на зиёда аз 50 фоизи дороиҳои
пардохтпазириаш баланди худ;
– сармоягузории кӯтоҳмуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ
– на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
– сармоягузории миёнамуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ
– на зида аз 20 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
– ба воситаҳои асосӣ (биноҳо, иншоот, тачҳизот ва дигар молу
мулк) барои амалӣ намудани фаъолият заруранд – на зиёда аз 30
фоизи дороиҳои худ.
20. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми амалӣ
намудани сармоягузории кутоҳмуддат ва ё миёнамуддат ба сармоя
дигар шахсони ҳуқуқӣ, барои гирифтани даромади иловагӣ ҳуқуқ
доранд чунин амалиётро танҳо аз ҳисоби маблағҳои мувақаттан озоди
худ анҷом диҳанд.
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БОБИ 7. ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ҲИСОБОТ
ОИД БА ИҶРОИ МЕЪЁРҲО
21. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд ҳар
моҳ, на дертар аз санаи понздаҳуми рӯзи корӣ баъд аз моҳи ҳисоботӣ,
ҳисоби меъёрҳоро (минбаъд – ҳисобот) аз рӯи шаклҳои дар
Замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, ва 6 Тартиби мазкур нишондодашуда ба
мақоми назорати суғуртавӣ пешниҳод намоянд.
22. Давраи ҳисоботӣ як соли пурраро дар бар мегирад. Ҳангоми
мавҷуд будани шартномаҳои суғуртавии дарозмуҳлат, ташкилоти
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориашро аз рӯи шартнома дар
ҳисобот дарҷ мекунад.
23. Дар ҳолати мавҷуд будани зарурати ворид намудани тағйирот
ё ин ки иловаҳо ба ҳисобот, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
дар муҳлати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳисобот ба мақоми
назорати суғуртавӣ дархости хаттӣ оид ба ворид намудани тағйирот ё
ин ки иловаҳо бо эзоҳномаи сабабҳои лозим будани воридкунии
тағйирот ё ин ки иловаҳоро пешниҳод менамояд.
БОБИ 8. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
24. Иҷрои талаботҳои Тартиби мазкур барои ташкилотҳои
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳатмӣ мебошад.
25. Дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои дар Тартиби мазкур
ишорашуда аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ),
мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад ба чунин ташкилоти
суғуртавӣ амрнома ҷиҳати бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта
ирсол намояд. Муҳлати иҷрои амрномаро мақоми назорати суғуртавӣ
муқаррар менамояд.
26. Дар ҳолати иҷро нагардидани амрнома дар муҳлати
муқарраргардида,

аз

ҷониби

ташкилотҳои

суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ), мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад тибқи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти онҳоро
боз дорад.
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Замимаи №1 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Маҷмӯи уҳдадориҳо ва мукофотҳои суғуртавии
барои азнавсуғуртакунӣ ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунандаи
ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда, ки бо
рейтингҳои байналмилалӣ эътимоднокии молиявии
азнавсуғуртакунанда баркашида шудааст
ба ҳолати «___» ___________ 20 ___ сол
____________________________________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

№

Номгӯи
Номгӯи
ташкилоти
агентии
азнавсуғуртаку рейтингдиҳан
нӣ ва
да
давлати
бақайдгирии
он

Рейтинги
байналмилалии
эътимоднокии
молиявии
азнавсуғуртакуна
ндаи
ғайрирезиденти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Маҷмӯи
мукофотҳои
ба
азнавсуғуртак
унӣ додашуда

Маҷмӯи
уҳдадориҳои
ба
азнавсуғуртак
унӣ додашуда

Маҷмӯи
мукофотҳо
и
қабулкарда
шуда аз
амалиёти
азнавсуғур
такунӣ
(Тантема)

1
2
3
4
5
6
ҳамагӣ

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

_________
(имзо)

_________
(имзо)
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Замимаи №2 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилоти
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол
_______________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))
(ҳаз.сомонӣ)

№ Ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) бо тарзи ҳисобкунии мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1
1 Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулкардашуда аз рӯи шартномаҳои
суғурта (азнавсуғуртакунӣ), дар давраи ҳисоботӣ
2 Маҷмӯи мукофотҳои комиссионии пардохтшуда аз рӯи шартномаҳои
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), дар давраи ҳисоботӣ
3 Маҷмӯи захираҳои тадбирҳои пешгирикунӣ

Рамзи
сатр
1010

4

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии ба азнавсуғуртакунӣ додашуда

1040

5

Маҷмӯи маблағҳои пардохтшуда ба андоз аз даромад аз рӯи фаъолияти
шахси ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ
Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулшуда аз рӯи
шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тарҳи хароҷотҳо (“1010”-“1020”“1030”-“1040”-“1050”) дар давраи ҳисоботӣ
Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) дар соли молиявии гузашта
Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) ва ё маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи
шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои ҳисоби минбаъда (агар
“1100”>”1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1100” қабул карда мешавад;
агар “1100”<”1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1000” қабул карда мешавад)
Ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида – ҲАМП2
Уҳдадории қабулнамудаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
Уҳдадориҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда
Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ
азанавсуғуртакунӣ) аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида (“1310” – “1320”)

1050

6

7
8

9
10
11
12

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

Маблағ

1020
1030

1000

1100
1200

1310
1320
1300

_________
(имзо)

_________
(имзо)

12

Замимаи №3 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқии ташкилоти
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол
_______________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))
(ҳаз.сомонӣ)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сармояи оинномавӣ
Сармояи иловагӣ
Сармояи захиравӣ
Фоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ
Фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта
Фонди ҳавасмандгардонӣ
Ҷамъи қисми I
Зарари нопӯшонидаи давраи ҳисоботӣ
Зарари нопӯшонидаи солҳои гузашта
Қарздориҳо дар назди ташкилотҳои қарзӣ
Қарздориҳо дар назди ташкилотҳои азнавсуғуртакунӣ аз рӯи
мукофоти Депо
Қарздориҳо дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикисто
Ҷамъи қисми II
Маржаи пардохпазирии ҳақиқӣ “1400” – “1500” (МПҲ)

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

Рамзи
сатр
1410
1420
1430
1440
1450

Маблағ

1460
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1600

_________
(имзо)

_________
(имзо)
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Замимаи №4 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол
_______________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

(ҳаз.сомонӣ)

Ҳисобкунии маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи мукофотҳои
№ суғуртавӣ – М1(1)

Рамзи

Маблағ

сатр

1

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПҲ)

1600

2

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП1)

1200

3

Маржаи пардохпазирӣ аз рӯи мукофотҳои
қабулкардашуда “1600”/”1200”≥ 1

4

Ҳисобкунии маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи уҳдадориҳои
қабулгардида – М1(2)

5

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПҲ)

1600

6

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП2)

1300

7

Маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи уҳдадориҳо “1600”/ ”1300” * 100 ≥ 2

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

_________
(имзо)

_________
(имзо)
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Замимаи №5 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Дороиҳои пардохтпазириашон баланд
ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол
_______________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))
(ҳаз.сомонӣ)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Номгӯи дороиҳо
Маблағҳои пулии дар хазина буда
Маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ
ҷойгирбуда
Маблағҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ
ҷойгирбуда
Маблағҳои пулӣ (101+102+103):
Амонатҳо дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда
Пасандозҳои то дархости
Пасандозҳои муҳлатнок
Амонатҳо ва Пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ гузошташуда
(201+202+203):
Векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон
Коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон
Коғазҳои қиматнок (301+302)
Мукофотҳои комиссионӣ аз ташкилоти азнавсуғуртакунӣ
қабулкардашуда (Тантема)
Маҷмӯи дороиҳои пардохтпазириашон баланд (100+200+300+400) –
ДПБ
Маҷмӯи захираҳои суғуртавӣ – ЗС
Меъёри кифоятии дороиҳои пардохтпазириашон баланд
(“500”/ “600” ≥1) – М2

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

Рамзи
сатр
101
102

Маблағ

103
100
201
202
203
200
301
302
300
400
500
600
1000

_________
(имзо)

_________
(имзо)
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Замимаи №6 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)

Меъёри диверсификатсияи дороиҳои
ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол
_______________________________________________________
(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

№

Номгӯи шахсони

Намуди

Ҳаҷми

Муҳлати

Фоизи

ҳуқуқӣ

маблағгузорӣ

маблағгузорӣ

маблағгузорӣ

даромаднокии

(сармоягузорӣ)

(сармоягузорӣ)

(сармоягузорӣ)

маблағгузорӣ
(сармоягузорӣ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Директор ___________________________________________
(ному насаб)

Сармуҳосиб __________________________________________
(ному насаб)

_________
(имзо)

_________
(имзо)
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