
 

 

Бо қарори Раёсати 

  Бонки миллии Тоҷикистон  

№173  аз 29 декабри соли 2020 

тасдиқ карда шудааст 

 

 

ЛОГОТИПИ 

ТАШКИЛОТИ 

СУҒУРТАВӢ 

 

 

ПОЛИСИ СУҒУРТАВИИ СУҒУРТАИ ҲАТМИИ ҶАВОБГАРИИ 

ГРАЖДАНИЮ ҲУҚУҚИИ СОҲИБОНИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ 

 

  

    

                                              Силсила №ХХХХХХХ                    №000000000 

 

 

ҲУДУДИ АМАЛИ ПОЛИС:   

СУҒУРТАКУНАНДА:  

СУҒУРТАШАВАНДА:  Телефон: 
Маблағи суғуртавӣ тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони 

воситаҳои нақлиёт " ва Шартнома пардохт карда мешавад. 

 

МУКОФОТИ СУҒУРТАВӢ (ҲАҚҚИ СУҒУРТАВӢ) 
 АВТОМОБИЛҲОИ 

САБУКРАВ ВА 

МИКРОАВТОБУСҲО 

 
ДУ НИШОНДИҲАНДА БАРОИ 

ҲИСОБҲО 

 

 

 

  

АВТОБУСҲО, 

ТРОЛЛЕЙБУСҲО ВА 

АВТОМОБИЛҲОИ БОРКАШ, 
 

СЕ НИШОНДИҲАНДА БАРОИ ҲИСОБҲО 

  

ТРАКТОРУ 

МОШИНУ ОЛОТИ  

ХУДГАРДИ ДИГАР 

 
ДУ НИШОНДИҲАНДА 

БАРОИ ҲИСОБҲО 

  

МОТОТСИКЛҲО  

 
ЯК  НИШОНДИҲАНДА 

БАРОИ ҲИСОБҲО 

 

ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ 

МАВСИМӢ ВА ТРАНЗИТӢ 

 

______________сомонӣ 

ИМТИЁЗҲОИ МУКОФОТИ СУҒУРТАВӢ (ҲАҚҚИ СУҒУРТАВӢ) 

 5%  10%  15%  20%  50% 
 

ВОСИТАИ НАҚЛИЁТ: ТАМҒА РАҚАМИ БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТӢ 

РАҚАМИ БОРДОН VIN CODE 

 

 
Бо Қоидаи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт шинос шудам 

ва нусхаи онро гирифтам 

СУҒУРТАШАВАНДА: Имзо Ному насаб 

 

ФОИДАГИРАНДА: Имзо Ному насаб 

 

СУҒУРТАКУНАНДА: Имзо Ному насаб 

 

 

 

Эзоҳ: Ташкилоти суғуртавӣ метавонад дар полиси суғуртавӣ ҷойгиршавии логотип, 

маркази тамос, суроға (сомона, телефон, почтаи электронӣ) ва ранги онро мустақилона 

интихоб намояд. 

 

 

 

 

АЗ                ТО             

Маркази 

тамос 



 

 

ИҚТИБОС 

аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  

“Дар бораи суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии 

гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт” 

 
Ҳангоми расондани зарар ба саломатии ҷабрдида дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки боиси марг 

гардидааст, андозаи пардохти суғуртавӣ панҷсаду чилу панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил 

медиҳад. 

Ҳангоми гирифтани маъюбӣ дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт тибқи маълумотномаи мақоми 

ваколатдори давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ пардохти суғуртавии якдафъаина маблағи зеринро 

ташкил медиҳад: 

- маъюби гурӯҳи I - сесаду ҳаштод нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

- маъюби гурӯҳи II - сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

- маъюби гурӯҳи III - дусаду бист нишондиҳанда барои ҳисобҳо. 

Ҳангоми расондани зарар ба молу мулки ҷабрдида, маблағи суғуртавӣ то дусаду ҳафтоду се 

нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил медиҳад. 

Ҳаҷми ниҳоии масъулияти ташкилоти суғуртавӣ ба андозаи ҳаштсаду ҳаждаҳ нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо муқаррар карда мешавад. 

Суғуртакунанда пардохти суғуртавиро ба ҷабрдида (фоидагиранда) дар асоси ҳуҷҷатҳои зерин амалӣ 

менамояд: 

- полиси суғуртавӣ (нусхаи он); 

- нусхаи маълумотномаи тасдиқкунандаи ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки аз тарафи бозрасии давлатии 

автомобилӣ дода шудааст; 

- нусхаи шиносномаи суғурташаванда; 

- ваколатномаи аз тарафи соҳиби воситаи нақлиёт додашуда; 

- нусхаи шаҳодатномаи ронандагӣ; 

- нусхаи шаҳодатномаи техникии воситаи нақлиёт; 

- маълумотномаи муассисаи тиббӣ оид ба корношоямии муваққатӣ ё худ маълумотнома дар бораи 

муқаррар кардани гурӯҳи маъюбӣ дар ҳолати расондани зарар ба саломатии ҷабрдида;  

- нусхаи шаҳодатномаи вафоти мусофир, пиёдагард ё шахси (шахсони) дигари ҷабрдида; 

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи андозаи зараре, ки ба молу мулки ҷабрдида расонда шудааст. 

 


