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Бо қарори Ражсати 

     Бонки миллии Тоҷикистон 

            аз «___»______с. 20___, № ___ 

                тасдиқ шудааст 

 

 

Талабот нисбат ба услуби  

цисобкунии тарифцои суғуртавк  
 

Талабот нисбат ба услуби цисобкунии тарифцои суғуртавк 

(минбаъд - Талабот) мутобиқи қисми 3 моддаи 25 Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавк” бо мақсади 

самаранокии амалижтцои суғуртавк ва цимояи манфиатцои 

истифодабарандагони хизматрасоницои суғуртавии ташкилотцои 

суғуртавк (азнавсуғуртакунк) тация гардида, талабот оид ба таркиб ва 

мазмун, услубцои бацодицк ва принсипцои цисобкунии тарифцои 

суғуртавк аз рӯи намудцои суғурта дар ташкилотцои суғуртавк 

(азнавсуғуртакунк)-ро муқаррар менамояд. 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК 

 1. Дар Талаботи мазкур мафцумцои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

 - меъжри умумк – тарифи суғуртавк, ки аз рӯи он 

суғурташаванда ба суғуртакунанда мукофоти суғуртавиро (цаққи 

суғуртавиро) пардохт менамояд ва он аз меъжри холис ва сарборк 

иборат мебошад; 

- меъжри холис – қисми меъжри умумие, ки барои 

ташаккулдиции захирацои суғуртавии ташкилоти суғуртавк 

(азнавсуғуртакунк) бо мақсади амалисозии пардохтцои суғуртавк 

(ҷубронцои суғуртавк) муайян шудааст; 

- сарборк – қисми меъжри умумие, ки барои ҷуброни 

хароҷотцои маъмурии суғуртакунанда ҷицати гузаронидани  амалижти 

суғуртавк, хароҷоти ғайричашмдошт ва фоида муайян шудааст; 
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- сарбории эцтимолк – қисми меъжри холис, ки эцтимолияти 

рух додани хавфцои ғайричашмдоштро нисбат ба хавфцои муайян 

пешбинк менамояд; 

- таснифи хавфцо – номгӯи меъжрцо (критерияцо)-е, ки дараҷаи 

хавфро аз рӯи коэффитсиентцои фарқкунанда ифодаменамояд; 

- коэффитсиентцои фарқкунанда – коэффитсиентцое, ки 

нисбати тарифцои суғуртавии цисобгардида барои ба эътибор 

гирифтани омилцои хавфи объекти суғурта истифода бурда 

мешаванд; 

- актуарий – шахси воқеие, ки фаъолиятро оид ба цисобцои 

иқтисодию рижзк ба таври касбк тибқи шартномаи мецнатк ж 

гражданию цуқуқк амалк менамояд;  

- тарифи суғуртавк – арзиши воциди рӯйпӯшкунии суғуртавк. 

2. Талаботи мазкур танцо нисбати намудцои суғуртаи ихтижрк 

татбиқ мегардад. 

3. Ташкилотцои суғуртавк (азнавсуғуртакунк) уцдадоранд, ки 

минбаъд услубцои бацодицк ва принсипцои цисобкунии тарифцои 

суғуртавиро бо назардошти Талаботи мазкур тация намуда, бо 

мақоми назорати суғуртавк мувофиқа намоянд. 

БОБИ 2. ТАЛАБОТЦОИ УМУМК ОИД БА ЦИСОБКУНИИ 

МЕЪЖРЦОИ ТАРИФЦОИ СУҒУРТАВК 

4. Ҳисобкунии тарифцои суғуртавк ба принсипцои мукаммалк, 

пайдарцамк ва баробарк асос межбад. 

5. Ҳисобкунии тарифцои суғуртавк набояд дорои хатогицо, 

носацецк ва ислоццо бошад. 

6. Ҳангоми тавсифи цисобкунк риояи пурраи ифодаи формулацо 

ва натиҷагирк, инчунин нишондоди цамаи мафцумцои ададии 

қиматцои барои гузаронидани цисоббарорицои дахлдор цатмк зарур 

мебошад. 

7. Ҳангоми цисобкунии тарифцои суғуртавк маълумоти зерин ба 

инобат гирифта мешавад: 

- ахбороти муфассал оид ба сарчашмаи маълумоти омории 

аввалияи истифодашаванда; 
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- маълумот оид ба давраи вақте, ки маълумоти омории аввалияи 

истифодашаванда аз он ҷо гирифта шудааст. 

8. Ҳисобкунии тарифцои суғуртавк мутобиқи Талаботи мазкур аз 

рӯи цамаи намудцои суғуртаи ихтижрк гузаронида шуда, аз ҷониби 

ташкилоти суғуртавк (азнавсуғураткунк) на кам аз як маротиба дар 

панҷ сол таҷдиди назар карда мешавад.  

9. Ҳангоми цисобкунии тарифцои суғуртавк маълумотцои оморк, 

ки хавфцои суғуртавии ба суғуртакунк фарогирифташавандаро 

инъикос менамоянд, истифода бурда мешавад. 

10. Бо мақсади цисобкунии тарифцои суғуртавк аз рӯи намудцои 

суғурта, истифодаи маълумотцои омории аввалия барои се соли охир 

ва ж зижда соли пурраи молиявии қабл аз санаи цисобкунк зарур 

мебошад. 

11. Ҳангоми гузарондани цисобкунии тарифцои суғуртавк риояи 

яке аз принсипцо ва шартцои зерини истифодабарии маълумотцои 

оморк зарур мебошад: 

- цисобкунии тарифцои суғуртавк дар асоси маълумотцои омории 

аввалия аз рӯи як ж якчанд хавфцои асосии суғуртавк, ки ба андозаи 

тарифи суғуртавк аз рӯи намудцои суғурта таъсири бештар доранд; 

- цисобкунии тарифцои суғуртавк дар маҷмуъ дар асоси 

маълумотцои аввалияи оморк аз рӯи цамаи хавфцо, ки тавассути 

суғурта руйпӯш мешаванд, амалк карда мешавад. 

12. Мафцумцои макроиқтисодии цангоми цисобкунии тарифцои 

суғуртавк истифодашаванда (нишондицандаи таваррум, мафцуми 

нишондицандаи цадди ақали цисобкунк) бояд бо маълумотцои расмк 

аз рӯи ин нишондицандацо дар санаи цисобкунк мутобиқат кунанд.  

БОБИ 3. ТАЛАБОТ ОИД БА УСЛУБЦОИ БАЦОДИЦК ВА            

ЦИСОБКУНИИ ТАРИФЦОИ СУҒУРТАВК  

13. Ҳисобкунии тарифцои суғуртавк аз рӯи намуди суғурта 

мутобиқи услуби интихобгардидаи цисобкунии тарифи суғуртавк 

амалк карда мешавад. 
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14. Ҳисобкунии меъжрцои тарифк аз рӯи намуди суғурта дорои 

ахбороти зерин оид ба услуби цисобкунии тарифцои суғуртавк 

мебошад:  

 - маълумоти муфассал дар бораи сарчашмаи ахборот оид ба 

услуби истифодагардидаи цисобкунии тарифцои суғуртавк; 

- шарци пурраи услуби истифодагардидаи цисобкунии тарифцои 

суғуртавк. Шарци услубцои цисобкунии тарифцои суғуртавк алоцида  

аз цисобкунунии бевосита ифода карда мешавад. 

15. Услубцои цисобкунии тарифцои суғуртавк қисмцои зерини 

таркибии тарифи суғуртавиро муайян мекунанд: 

- меъжри умумк; 

- меъжри холис; 

- сарборк; 

- сарбории эцтимолк. 

16. Мукаммалк ва мутобиқати услубцои цисобкунии тарифцои 

суғуртавк ба маълумоти омории аввалияи истифодашаванда аз рӯи 

меъжрцои зерин муайян карда мешаванд: 

- мутобиқатии байни маълумотцои омории аввалия ва  

параметрцои бацисобгирк дар цисобкунии тарифцои суғуртавк 

истифодашаванда, тибқи услуби цисобкунк; 

- услуби интихобшудаи цисобкунии тарифцои суғуртавк ҷанбацои 

зижд ж камшавии нишондицандацои цисобкуниро, ки ба андозаи 

тарифцои суғуртавк таъсир мерасонанд, аз ҷумла эцтимолияти 

цодисаи суғуртавк, нишондицандаи вазнинии зарар, коэффитсиенти 

зарар ва ғайраро ба назар мегирад; 

-мавҷудияти манфиатнокии иқтисодк (аз лицози иқтисодк 

мақсаднок) дар натиҷацои мобайнк ва ницоии цисобкуницои 

тарифцои суғуртавк, ки мутобиқи услуби интихобшуда амалк карда 

мешавад. 

17. Ҳангоми амалисозии цисобкунии тарифцои суғуртавк ж 

мукофоти суғуртавк (цаққи суғуртавк) аз рӯи намуди суғурта дар 

соцаи “суғуртаи цажт” маълумоти муфассал дар бораи сарчашмацо ва 

роццои гирифтани ҷадвали фавт ва замимацои ҷадвали 
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нишондодашуда оварда мешавад, ки цангоми муайянкунии андозаи 

мукофоти суғуртавк (цаққи суғуртавк) истифода  мегарданд.  

БОБИ 4. ТАЛАБОТ ОИД БА НАТИҶАЦОИ ЦИСОБКУНИИ 

ТАРИФЦОИ СУҒУРТАВК, БАРАСМИЯТДАРОРК ВА 

ҶОЙГИРКУНИИ ОНЦО  

18. Дар натиҷаи цисобкунии тарифцои суғуртавк вобаста ба 

намудцои суғурта бояд нишондицандацои зерин муайян ва асоснок 

карда шаванд: 

- андозаи тарифи суғуртавии заминавк, заминавии цадди ақал ва 

заминавии цадди ницок; 

- омилцои хавф, ки ба тарифцои суғуртавии  заминавии 

цисобкардашуда истифода бурдани коэффитсиентцои фарқкунандаро 

(дифференсатсиониро) бо асосноккунии андозаи ин коэффитсиентцо 

талаб менамоянд; 

- гурӯцбандии муфассали хавфцо вобаста ба намуди суғурта; 

- ҷадвали тақсимбандии тарифцои суғуртавк (андозаи 

мукофотцои суғуртавк (цаққи суғуртавк)) вобаста ба гурӯццои 

суғурташавандагон (суғурташудагон) ва мутобиқи гурӯцбандии 

қабулгардида ба суғурта фаро гирифта шудани хавфцои суғуртавк. 

19. Талаботи сархати чоруми банди 18 ба ташкилотцои суғуртавии 

хориҷк ва филиалцои онцо, ки фаъолияти суғуртавиро дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон дар соцаи “суғуртаи цажт” амалк менамоянд, татбиқ 

намегардад. 

20. Ҳисобкунии тарифцои суғуртавк аз ҷониби актуарийцо амалк 

карда мешаванд. Ҳангоми дар бозори суғуртаи Ҷумцурии Тоҷикистон 

мавҷуд будани ташкилоти актуарк, тарифцои суғуртавии аз ҷониби 

ташкилоти актуарк цисобкардашуда, бо имзо ва муцри онцо тасдиқ 

гардида, ному насаб, рақам ва санаи додани иҷозатнома нишон дода 

мешавад. 

21. Ташкилотцои суғуртавк (азнавсуғуртакунк) маълумот дар 

бораи андозаи тарифцои суғуртавиро вобаста ба намудцои суғуртаи 

амалишаванда дар сомонаи расмии худ ва ҷойцои барои 
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суғурташавандагон дастрас ҷойгир менамоянд, аммо бе мацдудшавк 

ба ахборот оид ба: 

- андозацои заминавк, цадди ақали заминавк, цадди ницоии 

заминавии тарифи суғуртавк; 

- коэффитсиентцои фарқкунанда (дифференсиалк); 

- ҷадвали тақсимоти тарифцои суғуртавк (андозаи мукофотцои 

суғуртавк (цаққи суғуртавк)) вобаста ба гурӯццои суғурташавандагон 

(суғурташудагон) ва мутобиқи таснифоти қабулгардида ба суғурта 

фаро гирифтани хавфцои суғуртавк. 

22. Талаботи сархати сеюми банди 21 ба ташкилотцои суғуртавии 

хориҷк ва филиалцои онцо, ки фаъолияти суғуртавиро дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон дар соцаи “суғуртаи цажт” амалк менамоянд, татбиқ 

намегардад. 

23. Ахбороти дар банди 21 дарҷгардида бо забонцои давлатк ва 

руск бо нишон додани сана, вақти тартиб додани ахбороти мазкур  ва 

дарҷи  муцлати амали он ҷойгир карда мешавад. 

24. Дар цолати аз ҷониби ташкилоти суғуртавк (азнавсуғуртакунк) 

таҷдиди назар кардани меъжрцои тарифцои суғуртавк аз рӯи 

намудцои суғурта, ташкилоти суғуртавк (азнавсуғуртакунк) дар 

муцлати се рӯзи корк аз санаи тасдиқ гардидани онцо аз ҷониби 

актуарийцо маълумоти дар сомонаи расмии худ ва (ж) ҷойцои барои 

суғурташавандагон дастрасбударо таҷдиди назар менамояд.   

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК 

25. Иҷрои муқаррароти Талаботи мазкур барои ташкилотцои 

суғуртавк (азнавсуғуртакунк) цатмк мебошад.  

26. Дар цолати аз ҷониби ташкилотцои суғуртавк 

(азнавсуғуртакунк) риоя нагардидани талаботи санади меъжрии 

цуқуқии мазкур мақоми назорати суғуртавк таъинот қабул менамояд. 


