
СОЗИШНОМАИ ЛИТСЕНЗИОНӢ 

БАРОИ ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ «ОНЛАЙН ҚАРЗ» 

 

Фонди Қарзии Хурди “ИМОН” (минбаъд дар матн “Фонд”), ки дар асоси қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд, ба истифодабаранда (минбаъд дар матн 

“Муштарӣ” хизматрасониҳо тариқи барномаи литсензионӣ (минбаъд дар матн “Онлайн 

Қарз”) барои таҷҳизотҳои мобилӣ, ки барои боргирӣ ва насб намудан дар торнамои  Google 

Play ва AppStore (минбаъд дар матн “Мағозаи барномаҳо” дастрас мебошад, пешниҳод 

менамояд. 

Созишномаи литсензионии мазкур (минбаъд дар матн “Созишнома”) як санади қонунии 

ҳатмӣ ба ҳисоб рафта байни Фонд ва Муштарӣ ба имзо расида, дорои ҳуқуқҳо ва 

ӯҳдадориҳои Муштарӣ ва Фонд оиди истифодабарии барномаи “Онлайн Қарз” мебошад. Бо 

баробари истифода бурдани барномаи “Онлайн Қарз” Муштарӣ бо шартҳои Созишномаи 

мазкур ва инчунин Сиёсати махфият, ки қисми ҷудонашавандаи ин Созишнома мебошад, 

эътироф ва қабул менамояд. 

 

1. ТАВСИФИ УМУМИИ БАРНОМАИ “ОНЛАЙН ҚАРЗ” 

 

1.1. “Онлайн Қарз” барномаи мобилии махсусгардонидашудаи Фонд (таъминоти 

барномавӣ) буда, ки барои ба Муштарӣ имконияти гирифтани тамоми маълумотро аз рӯи 

Траншҳои ба Қарзгир ҷудошуда, аз ҷумла маълумот оиди Ҷадвали пардохти ва бақияи қарз 

аз рӯи ҳар як Транш, тавассути даромадан ба гузарвожа пешбинӣ карда шудааст. 

1.2. Ҳуқуқи истисноӣ ба барномаи “Онлайн Қарз” ба Фонд тааллуқ дорад. Барномаи 

“Онлайн Қарз”, аз он ҷумла торнамои Фонд, инчунин нишони тиҷоратии “Онлайн Қарз” ва 

нусхаи онҳо бо ҳуқуқҳои муаллиф ва дигар қонунгузориҳо оиди моликияти маънавӣ махфуз 

гаштааст. 

11.2. Фонд соҳиби ном, ҳуқуқи муаллиф ва дигар ҳуқуқҳои маънавии барномаи “Онлайн 

Қарз” ва нусхаи онҳо ва тағийротҳо ба он ба ҳисоб меравад. 

 

 

2. ФУНКСИЯҲОИ БАРНОМАИ “ОНЛАЙН ҚАРЗ” 

 

2.1. Барномаи “Онлайн Қарз” ба Муштарӣ имконият медиҳад, ки функсияҳои зеринро 

истифода барад, аз ҷумла: 

• ---- 

• ---- 

• ---- 

• ---- 

2.2. Функсияҳои барномаи “Онлайн Қарз” метавонад бо ихтиёри Фонд дар ҳама ҳолат 

тағйир ёбад, ки бо он тағйиротҳо Муштариён метавонанд аз Мағозаи Барномаҳо ва ё аз 

Торнамои Фонд шинос шаванд. 

 

3. МАҲДУДИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАИ “ОНЛАЙН ҚАРЗ” 

 

3.1. Созишномаи мазкур то лаҳзаи барҳам додани он аз ҷониби Муштарӣ ё аз ҷониби Фонд 

эътибор дорад. Муштарӣ метавонад дар лаҳзаи дилхоҳ Созишномаи мазкурро бекор намояд 

ва/ё бо ихтиёри худ аз истифодаи барномаи “Онлайн Қарз” даст кашад. 



3.2. Фонд дар навбати худ дар лаҳзаи дилхоҳ метавонад Созишномаи мазкурро бо Муштарӣ 

бекор намояд, муваққатан ё то абад дар ҳолатҳои зерин имкони истифода бурдани барномаи 

“Онлайн Қарз” аз ҷониби Муштариро роҳ надиҳад:  

• риоя накардани шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Муштарӣ; 

• агар Фонд асос дошта бошад, ки Муштарӣ бо истифода аз барномаи “Онлайн Қарз” 

қонуншиканӣ ё ҳуқуқи ҷониби сеюмро вайрон менамояд; 

• агар Фонд асос дошта бошад, ки барномаи Муштарӣ аз ҷониби шахси сеюм бо 

мақсади фиребгарӣ истифода мегардад; 

• агар бинобар бо ворид намудани тағийрот дар қонунгузорӣ ва (ё) санадҳои ҳуқуқии 

воҳидҳои танзимкунандаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурят пайдо шавад; 

• агар ҳангоми бақайдгирӣ дар барномаи “Онлайн Қарз” Муштарӣ маълумоти 

нодуруст, кӯҳна, нопурра пешниҳод намояд; 

3.3 Фонд барои дастрас намудани истифодабарии барномаи “Онлайн Қарз” дар ҳар ҷо 

ӯҳдадор нест. Муштарӣ бо ихтиёри худ барномаи “Онлайн Қарз”-ро истифода менамояд ва 

барои риояи қонунҳои амалкунанда худаш ӯҳдадор аст. Фонд ҳақ дорад дар ҳама ҳолат 

ҳангоми риоя нашудани шартҳои Созишномаи мазкур ва/ё фармони мақомотҳои дахлдори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастрасии Муштари ба барномаи “Онлайн Қарз”-ро тағийр, 

боздошт, бартараф ва ё масдуд намояд. 

3.4. Фонд аз иҷрои қисман ё пурраи ӯҳдадориҳои худ, инчунин иҷро накардан ва / ё иҷрои 

номатлуби ӯҳдадориҳои худ оид ба Шартномаи мазкур озод карда мешавад, агар иҷро 

накардани ин ӯҳдадориҳо дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда ба амал омада бошад. Илова ба 

ҳолатҳои фавқулодда, ки ба таври умум қабул шудаанд, тарафҳо инчунин ба мувофиқа 

расиданд, ки амалҳои Ҳукумат, мақомоти давлатӣ ва / ё ташкилотҳо, ки боиси маҳдуд 

шудани қобилияти Фонд дар расондани Хизматрасониҳо ва / ё тағир додани шакл ва 

тартиби пардохт, ҷараёни насб, озмоиш ва танзими техникии таҷҳизот мебошанд. 

 

4. ТАРТИБИ БАҚАЙДГИРӢ ДАР БАРНОМАИ “ОНЛАЙН ҚАРЗ” 

 

4.1. Муштарӣ аз Мағозаи Барномаҳо барномаи “Онлайн Қарз”-ро боргирӣ менамояд; 

4.2. Муштарӣ мувофиқи дастурамал оиди насбгардонӣ дар таҷҳизоти муштарӣ барномаи 

“Онлайн Қарз”-ро насб менамояд; 

4.3. Муштариро лозим аст мутобиқи дастурамал рақами фаъоли худро ворид намуда бо 

шартҳои Созишнома розӣ шуда онҳоро қабул менамояд. 

4.4. Барои гузаштани ҷараёни бақайдгирӣ дар Барномаи “Онлайн Қарз”, Муштарӣ рақами 

фаъолӣ худро нишон медиҳад ва баъд аз он бо воситаи SMS бо таври автоматикӣ рамзи ба 

таҷҳизоти худ омадаро барои ворид шудан ба Барномаи “Онлайн Қарз” қабул менамояд, ин 

ҷараён ба Муштарӣ имкон медиҳад, ки дар Барномаи “Онлайн Қарз” ба қайд гирифта шавад 

ва онро истифода барад. 

4.5. Муштарӣ ӯҳдадор аст, ки мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои хавфҳои марбут бо истифодаи мавод, иттилоот, хизматрасонӣ ва маҳсулот дар 

Интернет, ки дар натиҷаи истифодаи барномаи “Онлайн Қарз” ба вай дастрас шудааст, 

мустакилона масъулият бардорад. 

4.6. Иҷроиши як қатор функсияҳои барномаи “Онлайн Қарз” танҳо дар сурати мавҷуд 

будани дастрасӣ ба шабакаи Интернет имконпазир аст. Истифодабаранда чунин дастрасиро 

мустақилона аз рӯи тарофаи оператори алоқаи худ ё провайдери дастрасӣ ба шабакаи 

Интернет ба даст меорад ва пардохт мекунад.  

4.7. Фонд барои ирсол намудани паёмакҳои иттилоотӣ ё рекламавӣ ба Муштарӣ, аз ҷумла, 

бо истифода аз технологияи push-огоҳӣ, ҳуқуқ дорад. Бо баробари истифодабарии барнома, 



Муштарӣ барои қабули push-огоҳиҳои дахлдор розигӣ медаҳад. Истифодабаранда барои 

даст кашидан аз гирифтани огоҳӣ бо истифода аз функсионали дахлдори барнома ҳуқуқ 

дорад. 

 

5. РОЗИГӢ БАРОИ ИСТИФОДАИ МАЪЛУМОТҲО 

 

5.1 Фонд маълумотҳои истифодабарии барномаи “Онлайн Қарз” аз ҷониби Муштариро, аз 

он ҷумла маълумоти шахсии Муштариро мутобиқи қоидаҳои тасдиқшудаи махфият аз 

ҷониби Фонд, ба даст меорад, ҷамъ менамояд ва аз он истифода менамояд. 

5.2 Бо баробари бо барномаи “Онлайн Қарз” истифода бурдани Муштарӣ, ӯ бо он, ки Фонд 

метавонад маълумотҳои техникӣ ва маълумоти мувофиқшуда, аз он ҷумла, вале на маҳдуд 

ба маълумоти техникии таҷҳизоти Муштарӣ, маълумот оиди система ва барнома, ки аз 

ҷониби Фонд барои барӯзгардонӣ/ворид намудани тағийрот ба функсияҳои барномаи 

“Онлайн Қарз” ва дигар хизматрасониҳои ба барномаи “Онлайн Қарз” тааллуқдошта (дар 

ҳолати вуҷуди он) ҷамъ мегардад, истифода намояд. 

 

6. ТАҒИЙРОТ БА СОЗИШНОМАИ МАЗКУР 

 

6.1. Фонд дар ҳама ҳолат метавонад ба Созишномаи мазкур тағийрот ворид намояд. 

Тағийротҳо дар торнамои Фонд ва Мағозаи Барномаҳо нашр гашта аз замони нашри он 

эътибор дорад. 

6.2. Муштариён оиди тағийротҳо ба Созишномаи мазкур ва ё қатънамоии Созишномаи 

мазкур 10 (даҳ) рӯз пеш эътибор гирифтани чунин тағийротҳо огаҳ мегарданд. Созишномаи 

мазкур аз лаҳзаи дар огоҳӣ мушахассшудаи он тағийрёфта ё қатъгардида ҳисобида 

мешавад. 

6.3. Агар Муштарӣ дар давоми 10 (даҳ) рӯз аризаи норозигии худ оиди ворид намудани 

тағийротҳо ба Созишномаро ё радди қабули тағийротҳоро ба ҷониби Фонд ирсол нанамояд, 

ва/ё баъди эътибор гирифтани чунин тағийротҳо бо барномаи “Онлайн Қарз” 

истифодабариро давом диҳад, чунин тағийротҳо аз ҷониби Муштарӣ қабулшуда ҳисобида 

мешавад. 

 

7. ӮҲДАДОРИҲОИ МУШТАРӢ 

 

7.1. Муштарӣ барои ҳамаи амалиётҳое, ки дар дар барнома аз ҷониби ӯ рӯй медиҳад, 

ӯҳдадор аст ва дар ҳолати ғайриқонунӣ истифода шудан ва ё вайроншавии бехатарӣ, 

Муштарӣ саривақт Фондро огаҳ месозад. Фонд барои зараре, ки ба ҷониби Муштарӣ дар 

натиҷаи истифодабарии барномаи “Онлайн Қарз” бо/бидуни хабар доштани Муштарӣ 

расонида шудааст, ӯҳдадор намебошад. 

7.2. Муштарӣ ҳақ надорад: 

• бо мақсади ғалатсозӣ, несткунӣ, зараррасонӣ, тақлидкорӣ ва ё шикасти пуррагии 

барномаи “Онлайн Қарз”-ро аз ягон барномаҳои кодӣ - «вирусҳоb компютерӣ», 

«троянҳои компютерӣ», «кирмҳои компютерӣ», «бомбаҳои суст амалкунанда» 

истифода намояд; 

• маводҳои Муштарӣ, ки аз рӯи қонун ба ҷониби сеюм тааллуқ дорад, ғайр аз ҳолатҳое, 

ки вақте ки Муштарӣ розигии шахсони дорои чунин ҳуқуқҳоро дорад, истифода 

барад; 

• барои ба даст овардани маълумоти махфӣ, аз он ҷумла, номи дигар Муштариён 

барномаи “Онлайн Қарз”-ро истифода барад; 



• барои дастрас будани функсияҳои барномаи “Онлайн Қарз” хусусан, тариқи 

ҳуҷумҳои DOS (denialofservice – қатъи хизматрасонӣ) ё DDoS 

(distributeddenialofservice – қатъи хизматрасонии тавзифшуда), таъсир намояд ва ё 

кӯшиш намояд таъсир намояд. 

 

8. СИЁСАТИ МАХФИЯТ 

 

8.1. Сиёсати махфият тарзи қабул, ҷамъоварӣ ва истифодаи маълумот дар барномаи 

“Онлайн Қарз” ва дар дигар пешниҳодҳову хизматрасониҳо, ки бо воситаи барномаи 

“Онлайн Қарз” пешкаш мегардад муайян менамояд. 

8.2. Бо баробари ба барнома ташриф овардан ё истифодабарии хизматрасониҳо, Муштарӣ 

бо қоидаву шартҳое, ки дар Сиёсати махфият тавсифшудааст, ки метавонад бо мурури 

замон тағийр ёбад, розӣ буда онҳоро қабул менамояд. Ҳар бор, ҳангоме ки Муштарӣ ба 

барнома ташриф меорад ё хизматрасониҳоро истифода менамояд, Муштарӣ ба Фонд барои 

ҷамъоварӣ, истифода ва ошкори маълумоти пешниҳоднамудани Муштарӣ мувофиқи 

тартиботе, ки дар Сиёсати махфият муқаррар гардидааст, розигии бевоситаи худро 

медиҳад. 

8.3. Сиёсати махфият замима созишномаи мазкур буда, қисми ҷудонашавандаи 

созишномаро ташкил медишад. 

 

9. МУҚАРРАРОТИ ДИГАР  

 

9.1. Ба иҷозатномаи мазкур ва ҳамаи муносибатҳое, ки бо истифодабарии барномаи 

“Онлайн Қарз”алоқаманд мебошанд, боиси татбиқи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳама 

гуна даъвоҳо, ки аз Литсензияи мазкур ва ё истифодаи барномаи “Онлайн Қарз” бармеоянд, 

бояд ба суди маҳалли ҷойгиршавии Фонд пешниҳод шуда, баррасӣ карда шаванд.  

9.2. Фонд метавонад ба Муштарӣ тарҷумаи созишномаи мазкурро аз забони тоҷикӣ ба дигар 

забонҳо пешниҳод кунад, аммо дар сурати ба вуҷуд омадани ихтилоф байни шартҳои 

созишнома, танҳо нусхаи тоҷикӣ қувваи ҳуқуқӣ дорад.  

9.3. Маълумоти тамосии Фонд: ФҚХ «ИМОН». Суроғаи маҳалли ҷойгиршавӣ: 735700, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд, маҳаллаи 19, хонаи 55. РМА 510016136. 

9.4. Муштарӣ кафолат медиҳад, ки ҳамаи муқаррароти созишномаи мазкур ба ӯ фаҳмо аст 

ва ӯ онҳоро бечуну чаро ва ба пуррагӣ қабул мекунад. 

 

Замимаи №1 ба Созишномаи литсензионӣ 

барои истифодаи барномаи «онлайн қарз» 

 

 

СИЁСАТИ МАХФИЯТ 

Муштарӣ барои амалӣ намудани ҳамкорӣ бо Фонд дар доираи Созишномаи 

литсензионӣ барои истифодаи барномаи «Онлайн қарз» аз ҷумла, мубодилаи иттилоот 

ва анҷом намудани амалиётҳои алоҳида тавассути Интернет ё барномаи махсуси дастгоҳҳои 

мобилӣ (смартфон, планшет ва ғайра), имконият медиҳанд, шароит фароҳам меоранд. 

Гирифтани дастрасӣ барои истифодаи барнома маънои розигии бечуну чарои Муштарӣ бо 

муқаррароти Сиёсати махфияти мазкурро дорад.  

Амнияти маълумотҳои шахсӣ, ки аз Муштарӣ ба даст оварда мешаванд, аз ҷониби 

Фонд таъмин карда мешавад. Сиёсати махфияти мазкур бо мақсади зикр намудани рӯйхати 



маълумотҳое, ки метавонанд аз Муштарӣ дархост карда шаванд, инчунин, усулҳои 

коркарди чунин маълумотҳо аз ҷониби Фонд ё дигар шахсон таҳия карда шудааст.  

Дар Сиёсати махфияти мазкур, инчунин, ҳадафҳое зикр шудаанд, ки барои онҳо 

метавонанд маълумотҳои шахсии Муштарӣ дархост ё паҳн карда шаванд. Бо бастани 

созишномаҳои алоҳида бо Муштарӣ, метавонанд мақсадҳои дигар пешбинӣ карда шаванд, 

ки дар онҳо метавонанд маълумоти шахсӣ дархост ё паҳн карда шаванд. 

 Дар Сиёсати махфияти мазкур тадбирҳои асосии эҳтиётӣ низ зикр гардидаанд, ки 

бояд аз ҷониби Муштарӣ барои махфӣ боқӣ мондани маълумоти шахсии онҳо андешида 

шаванд.  

1. Маълумоти оиди Муштарӣ қабулшаванда ва истифодашаванда, инчунин, мақсади 

истифодаи он Маълумоти Муштарӣ аз ҷониби Фонд бо мақсади амалӣ намудани 

идоракунии техникии хизматрасониҳои Фонд, инчунин, барои гузаронидани таҳлил ва 

беҳтар намудани кори Хизматрасониҳои Фонд, барои пешниҳоди иттилоот ба Муштарӣ 

оиди хизматрасонии аз ҷониби Фонд пешниҳодшаванда ва маҳсулотҳои аз ҷониби Фонд 

пешниҳодшаванда, бо мақсади маркетингӣ, бо дигар мақсадҳои дар Сиёсати махфияти 

мазкур ё Қоидаҳои истифодабарии хизматрасониҳои алоҳидаи Фонд зикргардида 

ҷамъоварӣ мешаванд.  

Дар Сиёсати махфияти мазкур зери мафҳуми маълумоти Муштарӣ зерин фаҳмида 

мешавад: маълумоти шахсӣ, ки Муштарӣ мустақилона ба Фонд ҳангоми кушодани сабти 

баҳисобгирӣ (учетная запись), бақайдгирӣ ва ғайра, инчунин, дар раванди истифодаи 

Хизматрасониҳои Фонд (ному насаб, суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон ва ғ.) 

пешниҳод мекунад; инчунин, маълумотҳои ба таври автоматӣ дар ҷараёни истифодаи 

Хизматрасониҳои Фондӣ ирсолшаванда, ҳамчунин, аммо бе маҳдудият: IP-суроға, 

маълумот дар бораи дастгоҳи мобилӣ, ки аз он дастрасӣ амалӣ карда мешавад ва ғайра. 

Ҳангоми истифода аз Хизматрасониҳои Фондӣ, метавонад маълумоти зерин дархост карда 

шуда ва ба даст оварда шавад: Маълумот оиди Муштарӣ.  

Ҳангоми кушодани сабти баҳисобгирӣ/ё бақайдгирӣ, аз ҷониби Фонд маълумот дар 

бораи Муштарӣ, масалан, ному насаб, суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон, инчунин 

реквизитҳои корти Фондӣ ё дигар воситаи пардохти электронӣ пурсида мешавад. Аз ҷониби 

Фонд, инчунин, метавонад маълумот иловагӣ пурсида шавад.  

Ҳангоми розигии алоҳидаи Муштарӣ, Фонд метавонад дар бораи маълумоти 

тамосии Муштарӣ маълумот гирад (телефон ва/ ё китоби суроғавӣ, тамосҳо дар дастгоҳи 

мобилӣ). Маълумот оиди дастгоҳи мобилӣ.  

Аз ҷониби Фонд маълумот оид ба дастгоҳи мобилии Муштарӣ, ба монанди модели 

дастгоҳи мобилӣ, версияи низоми амалиётӣ, мушаххаскунандагони нодири дастгоҳ, 

инчунин ва рақами телефони мобилӣ ҷамъоварӣ мегардад. Ғайр аз ин, мушаххаскунандаи 

дастгоҳ ва рақами телефони мобилӣ метавонанд ба сабти баҳисобгирии Муштарӣ пайваст 

бошанд.  

2. Пешниҳоди маълумоти Муштарӣ ба шахсони сеюм Фонд барои пешниҳод 

намудани маълумоти Муштарӣ ба шахсони вобастаи худ, инчунин, ба шарикон ва дигар 

ширкатҳо, ки бо Фонд бо мақсадҳои болозикр алоқаманд, ҳуқуқ дорад. Ҳангоми ин, 

шахсони вобастаи Фонд, инчунин, ширкатҳои бо он вобаста вазифадоранд Сиёсати 

махфияти мазкурро риоя намоянд. Маълумоти Муштарӣ аз ҷониби Фонд ба ширкатҳо ва 

шахсони хусусӣ, ки бо Фонд алоқаманд нестанд, пешниҳод карда намешавад, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки дар зер оварда шудаанд. — Муштарӣ ба он розигии худро додааст.  

Барои пешниҳоди маълумоти Муштарӣ аз ҷониби Фонд ба ширкатҳо ва шахсони 

хусусӣ, ки бо Фонд вобаста нестанд, аз он ҷумла, ба дигар Муштарӣ, розигии иловагии 



Муштарӣ пурсида мешавад. Муштарӣ дар вақти дилхоҳ метавонад розигии мазкурро 

бозхонад. — Тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда.  

3. Тадбирҳои амниятӣ, ки барои нигоҳ доштани махфияти маълумот истифода бурда 

мешаванд Фонд барои таъмини амнияти иттилоотии Муштарӣ аз кӯшиши дастрасии 

беиҷозат, тағйир додан, ошкор ё нобуд кардан, инчунин, дигар намудҳои истифодаи 

номувофиқ, тамоми тадбирҳои имконпазирро андешида истодааст. Аз ҷумла, аз ҷониби 

Фонд усули ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди маълумотҳо, инчунин, тадбирҳои бехатарии 

ҷисмонӣ барои муқовимат ба дастрасии беиҷозат ба низоми Фонд бо мақсади дуздидани 

амвол, фишинг ва дигар намудҳои қаллобӣ пайваста такмил дода мешаванд. Инчунин, аз 

ҷониби Фонд дастрасӣ ба маълумоти Муштарӣ ба кормандон, пудратчиён ва агентҳо бо 

пешбинӣ намудани уҳдадориҳои шартномавии қатъӣ дар соҳаи махфият, ки барои вайрон 

кардани он тадбирҳои қатъии ҷавобгарӣ ва муҷозотҳои ҷаримавӣ пешбинӣ карда шудаанд, 

маҳдуд карда мешавад. Амнияти истифодаибарнома, инчунин, аз риояи тавсияҳо аз ҷониби 

Муштарӣ, ки бо онҳо метавон дар сомонаи Фонд шинос шуд, вобаста аст. Муштарӣ бояд 

маълумоти сабти баҳисобгирӣ, ба монанди логин ва рамзро аз шахсони сеюм махфӣ нигоҳ 

дорад. Муштарӣ уҳдадор мешавад, ки оиди пайдо шудани шубҳаи истифодаи беиҷозати 

сабти баҳисобгирии ӯ, фавран ба Фонд хабар диҳад.  

Риояи тавсияҳо аз ҷониби Муштарӣ ба Фонд имкон медиҳад, ки ҳифзи ниҳоии 

маълумоти ба Фонд пешниҳодшуда, аз ҷумла, реквизитҳои кортҳои Фондии Муштарӣ (ё 

дигар воситаи пардохти электронӣ) ва дигар маълумотҳоро таъмин намояд, инчунин, 

хавфҳои имконпазирро ҳангоми анҷом додани амалиёт бо истифодаи реквизитҳои корти 

Фондӣ (ё дигар воситаи пардохти электронӣ) ҳангоми пардохти ғайринақдии маҳсулот ва 

хизматрасониҳо, аз ҷумла, тавассути Интеренет паст кунад.  

4. Тағйир додани Сиёсати махфият. Қонунгузории татбиқшаванда Фонд ҳуқуқ дорад 

ҳар вақт ба муқаррароти Сиёсати махфияти мазкур тағйирот ворид кунад ва онро навсозӣ 

кунад. Таҳрири нави Сиёсати махфият аз лаҳзаи ҷойгир намудани он эътибор пайдо 

мекунад, агар тибқи муқаррароти таҳрири нави Сиёсати махфият тартиби дигаре пешбинӣ 

нашуда бошад. Бо мақсади шинос шудан бо таҳрири бештар амалкунандаи (актуалӣ), Фонд 

ба Муштарӣи хизматрасониҳои Фондӣ тавсия медиҳад, ки мунтазам Сиёсати махфияти 

мазкурро истифода барад. 

 


