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2.4 წინ
წერილ

ბანკის

შემთხ

2.5  ბან
ბანკის

ნული ხელშე

ლიც მათ მინი

ბანკო პროდუ

ლთა ინდივი

ეკრულებით; 

ლიენტი - პირი

ბანკო ანგარიშ

ნტის საკუთრე

მდინარე ანგა

ნტი გადახდებ

ლტისავალუტ

ურ ვალუტაში

ბანკო ბარათი 

თრებაა და რომ

ზნეს ბარათი 

გებლე განკარ

კრედიტო საგა

სხვა ელექტრ

ებ; 

ისტანციური მ

კომუნიკაციის

ლექტრონული

ადგენს კლიე

აქცეპტო წესი

თვის გარეშე. 

აკომისიო - ბა

ხურების საფა

უქტის ხელშე

ვტომატური გ

ლარული გად

როვაიდერი კ

დებელი კომპ

ნტერნეტ ბანკ

ლებით აწარმო

აბანკო დღე - დ

აოპერაციო დღ

ნკი უზრუნვ

ხურებას, წინა

ლად დაიცავს წ

ნკი კლიენტს 

იმდინარე ანგ

აბანკო პლასტ

ნტერნეტ ბანკ

MS მომსახურ

ვტომატური გ

ნამდებარე ხე

ვაზოს სხვა 

ანციური საშუ

ნამდებარე ხელ

ლობითი განაც

ს მხრიდან კლ

ვევაში; 

ნკის მიერ კლ

ს მოთხოვნით

 

ეკრულების მ

ჭებული აქვთ

უქტები - წინამ

იდუალური პ

ი, რომელიც სა

ში (შემდგომშ

ებაა და გახსნი

არიში - საბა

ბის განსახორც

ტო ანგარიში 

ი გახსნილ ანგ

(შემდგომში -

მელიც განკუთ

- საბანკო ბა

რგავს იურიდი

ადახდო დავა

რონული ან/დ

მომსახურება 

ს სხვა საშუალ

ი საგადახდო

ნტის ანგარიშ

ით თანხის ჩამ

ანკის მიერ, კ

ასური, რომლ

ეკრულებით. 

გადარიცხვები

ახდები/გადარ

კომპანია - კ

პანია, რომლი

კი - მომსახუ

ოებს გარკვეუ

დღე, როდესა

ღე − საბანკო დ

ელყოფს კლი

ამდებარე ხელ

წინამდებარე ხ

მოემსახურებ

გარიში; 

ტიკური ბარათ

კი; 

რება; 

გადარიცხვები

ელშეკრულებ

საბანკო (ს

უალებით;  

ლშეკრულები

ცხადის ბანკში

ლიენტის გან

ლიენტის 2.4 პუ

თ გააფორმონ 

საბანკო

მიზნებისათვი

თ ამ მუხლში: 

მდებარე ხელ

პირობები გა

არგებლობს სა

ში - ანგარიში

ილია კანონმდ

ანკო ანგარიშ

ციელებლად; 

- კლიენტის ს

გარიშებს; 

- ბარათი) - ბა

თვნილია კლი

არათი, რომლ

იული პირის ს

ალება (შემდგ

და დისტანციუ

- კლიენტსა დ

ლებით, მათ შო

ო საბუთი - 

შზე ოპერაციი

მოწერა - ბანკ

ლიენტისათვ

ლის ოდენობა

ი - ბანკის მიე

რიცხვები. 

კლიენტის მი

ს გადასახადე

ურება, რომლი

ული შინაარსი

ც ბანკი ღიაა დ

დღის მონაკვე

იენტის მიერ

ლშეკრულები

ხელშეკრულე

ბა შემდეგი საბ

თი (ბიზნეს ბა

ი; 

ბის 2.2 პუნქ

საკრედიტო/სა

ის 2.2 და 2.3 პ

ი წარდგენით

ნაცხადის და 

უნქტით გათვ

სხვა დამატებ

 

ო პროდუქტებ

(ფიზ

1. ტერ

ის, თუ კონტ

ლშეკრულების

ანისაზღვრება

აბანკო პროდუ

ი) - ბანკში პი

დებლობის სა

ი, რომელზე

სახელზე ბანკ

ანკის მიერ კლ

იენტის მიერ ს

ლის საშუალებ

სახსრებს და ა

გომში - საგად

ური საშუალე

და ბანკს შორ

ორის ელ.ფოს

კლიენტის ა

ის შესრულები

კის მიერ კლი

ის, ნებისმიერ

ა და გადახდ

ერ კლიენტის

იერ განსაზღ

ებსაც კლიენტ

ის მეშვეობით

ის ოპერაციებს

და ახორციელ

ეთი სამუშაო დ

2. ხელ
რ საბანკო ოპ

თ გათვალისწ

ებიდან გამომდ

ბანკო პროდუ

არათი, ვირტუ

ქტში გათვალ

ადეპოზიტო) 

პუნქტში მით

თ ან/და გარკვე

შესაბამისი

ვალისწინებუ

ბითი ხელშეკ

1 

ბით მომსახუ

ზიკური პირის

რმინთა განმარ

ტექსტი სხვაგ

2.2 პუნქტში

ა წინამდებარ

უქტებით და

ირის ფულად

აფუძველზე; 

დაც აღირიც

კში გახსნილ

ლიენტისთვის

სხვადასხვა სა

ბითაც იურიდ

აწარმოებს კან

დახდო დავალ

ებით მიცემულ

რის ურთიერთ

სტის, სმს მომს

ან/და ბანკის

ის საფუძველს

იენტის ანგარი

რი საბანკო პრ

დის პირობები

ს ანგარიშიდა

ღვრული კომ

ტი იხდის ავტო

თაც, კლიენტ

ს, ბანკის მიერ

ლებს ჩვეულებ

დღის დაწყები

ლშეკრულების

პერაციების გ

წინებული პი

დინარე ვალდ

უქტებით: 

უალური ბარა

ლისწინებული

პროდუქტე

თითებული საბ

ეულ მომსახუ

მომსახურები

ული განაცხად

კრულება/შეთ

რების ხელშეკ

სთვის) 

რტებები 

გვარად არ მ

მითითებულ

რე ან/და კლ

არის წინამდე

დი სახსრების

ხება პირის

მიმდინარე ა

 დამზადებულ

აბანკო ოპერაც

დიული პირი

ნონმდებლობ

ლება ან დავალ

ლი დავალება

თობა ბანკში მ

სახურებით, ბ

მიერ ფორმ

ს 

იშიდან ფულა

როდუქტით ს

ი განისაზღვრ

ნ, კლიენტის

მუნალური, ს

ომატური გად

ტი ბანკში მოუ

რ დადგენილი

ბრივ საქმიანო

იდან იმავე დ

ს საგანი 

განხორციელე

ირობებისა და

დებულებებს დ

ათი (VISA, Ma

ი მომსახურე

ები, მისთვის

ბანკო პროდუ

ურებებზე გან

ის გაწევის შ

დის დაკმაყოფ

თანხმება, რომ

კრულება  

მოითხოვს, ტ

ი საბანკო მომ

ლინტთან გაფ

ებარე ხელშეკ

აღრიცხვის უ

ფულადი სახ

ნგარიშთა ერ

ლი საგადახდ

ციების საწარმ

ის ანგარიშიდ

ით ნებადართ

ლება) - კლიენტ

ა, საბანკო ოპ

მოუსვლელად

ბანკომატით;

ირებული ელ

ადი სახსრები

სარგებლობის

რება წინამდებ

დავალების ს

საკომუნიკაცი

დარიცხვებით

უსვლელად, 

ი წესებით.  

ობას; 

ღის 16:30 საათ

ებას და გაუ

ა მოქმედი კან

და საბანკო ოპ

asterCard)) 

ებების გარდ

ს მოსახერხე

უქტის მიღება

ნაცხადის ბანკ

ესახებ დადე

ფილების შემთ

მელიც იქნება

ტერმინებს აქვ

მსახურებ(ებ)ი

ფორმებული/გ

კრულების მხა

უნიკალური ს

ხსრები და რ

თობლიობა, რ

დო ინსტრუმენ

მოებლად; 

დან ბარათის 

თულ ოპერაცი

ტის მიერ ბან

ერაციის ბანკ

დ, სატელეფო

ლექტრონული

ის ჩამოწერა კ

სათვის  დაწე

ბარე, ან/და კ

საფუძველზე,

იო ან სხვა 

; 

ბანკის სპეცი

თამდე.  

წევს მას საბ

ნონმდებლობ

პერაციების წა

ა, ბანკს უფ

ებელი ნების

ა კლიენტის მი

კისთვის დისტ

ებითი გადაწყ

თხვევაში, მხარ

 ამ ხელშეკრუ

ვთ ის მნიშვ

ის გაწევა ბანკ

გასაფორმებელ

არე, გარდა ბა

საშუალება, რ

რომელსაც გა

რომელიც აერ

ნტი,  რომელი

მფლობელი/ბ

იებს; 

ნკისთვის წერი

კის მიერ შესრ

ონო, ინტერნე

ი საბუთი, რ

კლიენტის თა

ესებული გად

კონკრეტული

,  განხორციელ

სახის მომსა

იალური ვებ-

ბანკო პროდუ

ის დაცვით, კ

არმოების წეს

ფლება აქვს კ

სმიერი, მათ

იერ ხდება შე

ტანციურად შ

ყვეტილების

რეებმა შესაძლ

ულების განუ

ვნელობა, 

კის მიერ, 

ლი სხვა 

ანკისა; 

რომელიც 

ანკარგავს 

რთიანებს 

იც ბანკის 

ბარათით 

ილობით 

რულების 

ტ ბანკის 

რომელიც 

ნხმობის, 

დასახადი, 

ი საბანკო 

ლებული 

ახურების 

გვერდის 

უქტებით 

კლიენტი 

ებს; 

კლიენტს 

თ შორის 

ესაბამისი 

შევსებით 

მიღების 

ლებელია 

უყოფელი 



 

ნაწილ

დამატ

2.6 წინ
იმ შემთ

2.7 წინ
ვრცელ

2.8 საბ
წინამდ

 

3.1  ანგ
ავტომ

განისა

ბანკის

ოპერაც

შესაბა

3.2  ბან
ნებისმ

მომსახ

4.1  კლ
4.2  კლ
რეგისტ

4.3 კლ
ბანკის

სისწორ

4.4 კლ
შესაბა

ანგარი

4.5 კლ
4.6 ბან
წესით

კლიენ

აღნიშნ

წარმო

დეპოზ

 წარმო

უბრუნ

4.7 კლ
ბანკი 

საბანკ

10,000 

4.8 ბან
ნებართ

ვალდე

შესრუ

4.9 დაუ

4.10 კლ
საგადა

გასვლ

შეზღუ

4.11  სა
ადასტ

სრულ

4.12 სა
შესრუ

შევსებ

შესრუ

და ბა

კლიენ

ლი და რომლი

ტებითი უფლე

ნამდებარე ხე

თხვევაში თუ

ნამდებარე ხე

ლდება კლიენტ

ბანკო პროდუ

დებარე ხელშე

გარიშის გახს

ატური გადარ

აზღვრება ოპე

ს მიერ კლიენ

ციის განხორ

მისი ოპერაცი

ნკის მიერ კლ

მიერი მომსახ

ხურების საფა

ლიენტს ბანკში

ლიენტს ანგა

ტრირებული 

ლიენტის ანგარ

ს მიერ მოთხო

რესა და უტყუ

ლიენტი აცხად

მისად, დისტ

იში ბანკში; 

ლიენტის ანგარ

ნკი უფლებამო

 რეგისტრაც

ნტისთვის ანგ

ნული წესით 

ადგენამდე ამ

ზიტის ანგარი

ომადგენელი 

ნდება კლიენტ

ლიენტის ანგარ

უზრუნველყო

ო დღის ან/დ

(ათი ათასი) ლ

ნკის მიერ ანგ

თვის საფუძვე

ებული კლიე

ულების მიზნი

უშვებელია სა

ლიენტის ანგა

ახდო საბუთე

ლის შემდეგ ბან

უდვას ბანკისთ

აგადახდო დ

ტურებს საგად

ლ შესაბამისობა

აგადახდო და

ულების დავალ

ბულ საგადახ

ულების დისტ

ნკისთვის მი

ნტს;  

 

ითაც განისაზ

ება-მოვალეობ

ლშეკრულები

უ ის წარმოადგ

ელშეკრულებ

ტზე თუ ის სა

უქტებთან დ

ეკრულების გ

სნის, ანგარიშ

რიცხვები და 

ერაციის შესრ

ნტისთვის და

რციელებამდე 

იისთვის დად

ლიენტის მო

ხურების მიღ

ასური. 

ი შეუძლია ჰქ

არიშ(ებ)იდან 

(IBAN-Internt

რიშ(ებ)ი იხს

ოვნილი აუცი

უარობაზე პას

დებს თანხმობა

ტანციურად გ

რიშზე ფულად

ოსილია, კლი

ციის შემდგო

გარიშის გახსნ

გახსნილ ანგ

მ ანგარიშზე შ

იშზე გადატა

არ წარადგენ

ტს; 

რიშებზე შეტა

ოფს, როგორც

და კანონით გა

ლარი და მეტ

გარიშ(ებ)იდან

ელზე, წინამდ

ნტის დავალე

ით; 

აგადახდო და

არიშ(ებ)იდან 

ების საფუძვე

ნკის მიერ კლ

თვის საგადახ

ავალებას ავს

დახდო დავალ

ას, რისთვისაც

ავალების დის

ლების მიცემა 

ხდო დავალებ

ტანციურად მო

ცემული დავ

ზღვრება როგო

ბები; 

ის 2.2.2 პუნქტ

გენს ინდივიდ

ბაში გათვალი

არგებლობს შე

დაკავშირებით

ანუყოფელ ნა

შზე ოპერაციე

სხვ.) გაწევისთ

რულების ან/დ

ადგენილი ინ

სერვისცენტრ

დგენილ ტარიფ

ოთხოვნით ოპ

ღების შეწყვე

ონდეს ერთი 

ოპერაციებ

tional Bank Ac

სნება კლიენტ

ლებელი დოკ

სუხისმგებელ

ას, ბანკმა დამ

გაკეთებული 

დი სახსრები შ

იენტი ინდივი

ომ, საჯარო 

ნის თაობაზე 

გარიშზე, ბანკ

შესაძლებელი

ანა) ოპერაციე

ნს ბანკის მიე

ანილი ან/და 

ც წესი, შესაბ

ათვალისწინე

ტი ოდენობის თ

ნ ფულადი სა

დებარე ხელშ

ების გარეშე ჩ

ავალების ნაწი

ფულადი სახ

ელზე, რომელ

ლიენტისგან მი

ხდო დავალებ

სებს კლიენტი

ლებაში მითით

ც შემდგომი პ

სტანციურად 

ან კლიენტის

ბაზე პასუხის

ოთხოვნისას, 

ვალების მის 

 

ორც კონკრეტ

ტში მითითებ

დუალურ მეწა

ისწინებულ მ

ესაბამისი მომ

თ გაფორმებუ

აწილს; 

3. საბანკო
ების წარმოებ

თვის კლიენტ

და მომსახურ

ნდივიდუალუ

რებისა და ბა

ფებს; 

პერაციის შეს

ეტის შემთხვ

4. მი
ან რამდენიმე

ბის საწარმო

ccount Number

ტის მიერ შეს

კუმენტების ს

ია კლიენტი;

მატებითი ანგ

განაცხადის ს

შეიძლება ჩაირ

იდუალური მ

რეესტრის ე

გაგზავნილი

კში კლიენტის

ია მხოლოდ ჩ

ების განხორც

რ მოთხოვნი

ჩარიცხული

ბამისი დავალ

ებულ ვადაში

თანხის გადარ

ახსრების ჩამო

შეკრულებით

ჩამოწეროს თა

ილობრივ შეს

ხსრების ჩამოწ

ლსაც ბანკს წარ

იღებული დავ

ბის წარმოდგე

ი ან ბანკი. ბ

თებული მონა

პასუხისმგებლ

შევსებისას (ი

ს მიერ შესაბამ

სმგებლობა ეკ

კლიენტი ადა

ნებასთან სრ

2 

ტული საბანკო

ბული ბიზნეს

არმეს; 

მომსახურებე

მსახურებით;  

ული ხელშე

მომსახურები

ბისა და სხვა

ტი ბანკს უხდ

რების გაწევის

ური ტარიფებ

ანკის ოფიცია

სრულების შე

ვევაში, კლიე

იმდინარე ანგ

ე მულტისავალ

ოებლად გად

r) ანგარიშის ნ

საბამისი განა

საფუძველზე

გარიშ(ებ)ი გაუ

საფუძველზე

რიცხოს როგო

მეწარმის საჯ

ეროვნული ს

ი ელექტრონუ

ს მისვლამდე

ჩარიცხვის (მა

ციელება. თუ

ილ დოკუმენტ

თანხ(ებ)ის ა

ლების კლიენტ

; ამასთან, ბან

რიცხვა უზრუ

ოწერა, როგორ

გათვალისწი

ანხები კლიენ

რულება;  

წერის მიზნით

რუდგენს კლ

ვალებები ითვ

ენის დღესვე შ

ანკის მიერ შ

აცემების სიზ

ლობა ეკისრებ

ინტერნეტ ბან

მისი ოპერაცი

კისრება კლი

ასტურებს საგ

რულ შესაბამ

ო პროდუქტი

ს ბარათით მო

ბზე დადგენ

 

ეკრულებები, 

ის საფასური

ა მომსახურებ

ის საკომისიო

ს დროისთვის

ბის შესაბამის

ალური ვებ-გ

ეჩერების ან

ენტს არ უბრ

გარიში 

ლუტო საბანკ

დაეცემა 22-ს

ნომერი;  

აცხადისა და

და მათი ბანკ

უხსნას ბანკის

, იმ შემთხვე

ორც ნაღდი, ის

არო რეესტრი

სააგენტოს მი

ული მიმართვ

ე, და ბანკის მ

ათ შორის მიმ

უ ანგარიშის

ტებს, ანგარიშ

ასახვას ან კლ

ტის მიერ ბან

ნკი და კლიენ

უნველყოს არა

რც წესი, ხორ

ინებული წესი

ნტის ანგარიშ(

თ, ბანკი ოპერ

ლიენტი საოპერ

ვლება მეორე ს

შეასრულოს სა

შევსებულ საგ

ზუსტეს და ბა

ა კლიენტს; 

ნკის ან/და სხვ

იის შესრულებ

იენტს და  შე

გადახდო დავ

ისობას, რისთ

ის ინდივიდუ

ომსახურებით

ნილი დებულ

განაცხადებ

ბის (მათ შო

ოს (მომსახურე

ს ბანკის მიე

სად; ამასთან

გვერდის www

შეწყვეტის, ა

რუნდება მის

კო ანგარიში;

სიმბოლოიანი

კანონმდებლ

კში წარდგენი

ს მიერ დადგე

ევაში, როდეს

სე უნაღდო ან

ის ეროვნულ 

იერ კლიენტ

ვის საფუძველ

მიერ დამატებ

მდინარე ანგარ

გახსნიდან 3

ში იხურება დ

ლიენტის ანგა

ნკისთვის წარ

ნტი თანხმდე

აუგვიანეს მომ

რციელდება კლ

ით; კლიენტი

(ებ)იდან კლი

რაციებს აწარმო

რაციო დღის 

საბანკო დღეს

აგადახდო და

გადახდო დავ

ანკისთვის მი

ვა საშუალები

ბა, განიხილებ

ესაბამისი საგ

ვალებაში მით

თვისაც შემდ

უალური პირო

თ კლიენტი ის

ლებები მხოლ

ი და დანარ

რის ინტერნე

ების საფასურ

რ დადგენილ

ნ, კლიენტი ვ

w.cartubank.ge

ასევე, კლიენ

ს მიერ ბანკ

ი საერთაშო

ლობით გათვა

ის შემდეგ. ამა

ენილი წესების

საც კლიენტს 

ნგარიშსწორებ

სააგენტოში 

ტის თანხმობ

ლზე, გაუხსნა

ბით მოთხოვ

რიშზე ჩარიცხ

0 დღის განმ

და მასზე გან

არიშიდან თან

დგენიდან არ

ებიან, რომ ბან

მდევნო საბანკ

ლიენტის დავ

ი აცნობიერებს

იენტის რომელ

ოებს ელექტრ

განმავლობაშ

ს მიღებულად

ავალება; 

ვალებაზე ხელ

იცემული დავ

ით ბანკისთვი

ბა როგორც სა

გადახდო დავ

თითებული მო

დგომი პასუხი

ობები, ასევე

სარგებლებს მ

ლოდ იმ შემთ

რთები წარმ

ეტ ბანკი, SM

რს), რომლის ო

ლი ტარიფები

ვალდებულია

e მეშვეობით

ნტის მიერ, ბ

კისთვის გად

ორისო სტანდ

ალისწინებულ

ასთან, დოკუმ

სა და პროცედ

უკვე აქვს გ

ბით; 

კანონით დად

ბით ბანკისათ

ას კლიენტს ა

ნილი დოკუმ

ხული თანხის

მავლობაში კლ

ნთავსებული

ნხ(ებ)ის გადა

რაუგვიანეს მო

ნკი უფლებამ

კო დღისა.   

ვალების, მოთ

ს, რომ ბანკი

ლიმე ვალდებ

რონული ან ქა

ში; საოპერაცი

დ, რაც არ წარმ

ლმოწერით, კ

ვალების მის ნ

ის საბანკო ოპ

აგადახდო და

ვალების ბანკ

ონაცემების სი

ისმგებლობა ე

მხარეთა 

მხოლოდ 

თხვევაში 

მოადგენს 

MS ბანკი, 

ოდენობა 

ის  ან/და 

 საბანკო 

გაეცნოს 

ბანკისგან 

დახდილი 

დარტით 

ლი ან/და 

მენტების 

დურების 

გახსნილი 

დგენილი 

თვის ამ 

ანგარიში. 

მენტების 

ს ვადიან 

ლიენტის 

თანხები 

არიცხვას 

ომდევნო 

მოსილია,  

თხოვნის, 

არ არის 

ბულების 

აღალდის 

იო დღის 

მოადგენს 

კლიენტი 

ნებასთან 

პერაციის 

ავალება), 

კის მიერ 

იზუსტეს 

ეკისრება 
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ლიენტს უფლ

ულებულა (რ

ებულების არ

ლიენტი ინფო

ხდელის მიერ

ება გამოითხო

აგადახდო და

ნტთან კომუნი

ლიენტის ანგა

ბანკის მიმარ

ახდელად; 

ბანკის წინაშე

ლიანება ან ვა

ს ჩამოწერის მ

მოქმედი კან

მენტით გათვ

შეცდომით ან

ანკი უფლება

შეუძლებელი

დავალება შედ

დავალებაში მ

დავალებაში 

ისაწვდომ ნაშთ

ბანკს გაუჩნდ

ნგარიშიდან ფ

ლასტიკური ბ

ერქარდ“ (Mas

რათით ოპერა

ენიმე პლასტ

რციელებისთ

რციელებისას

ოდ აღნიშნულ

ლიენტს შეუძლ

თთან დაკავშირ

რათის მფლობ

გებლე“). ბარ

რმაცია, პერსო

თის მფლობელ

მსახურებისა 

ობა. იმ შემთხ

ებამოსილია, შ

ველი ბარათ

ყენება ფულის

რათი და PIN 

ობელის მიერ. 

რითად ბარათ

თის დამზადებ

ამატებითი ბა

ლოდ ბარათით

ამატებითი ბ

ა ბარათის მეშ

მოშვებული ბ

ილია/ჩარიცხუ

ს გადახარჯვი

მ შემთხვევაშ

რტაციას გააკ

თ „ვიზა“-ს (VIS

აბარათე ანგარ

ბარათის მოქმ

 

ლება აქვს გაა

რაც გულისხმ

რსს, რომლის შ

ორმირებული

რ გაუქმებას 

ოვოს საგადახდ

ვალების ბანკ

იკაციის წინამ

არიშ(ებ)იდან 

რთ არსებულ

ე არსებული ს

ალდებულება

მომენტისათვ

ნონმდებლობი

ვალისწინებულ

ნ/და კანონმდე

მოსილია არ მ

ია კლიენტის, 

დგენილია კან

მითითებული

მითითებულ

თს, ან/და ბანკ

და ეჭვი კანონს

ფულადი სახსრ

არათით (შემ

terCard) ბარათ

აციის წარმოე

ტიკური ბარ

ვის ანგარიშ

ს პირველი რ

ლის შემდეგ - 

ლია მიიღოს ე

რებული განაც

ბელი შეიძლე

რათზე დატან

ონალურ საიდ

ლის იდენტიფი

და სავაჭრო 

ხვევაში, თუ 

შეაჩეროს ტრა

ის მფლობელ

ს გამოტანისა

კოდი არ შეი

თთან ერთად

ბა; 

არათით ოპერ

თ მოსარგებლ

ბარათით მოს

შვეობით, რაზ

არათი სადებ

ულია ანგარი

ის შემთხვევაშ

ში თუ კლიენ

კეთებს ანგარ

SA) და „მასტე

რიშის მოქმედ

ედების შეჩერ

აუქმოს ბანკი

მობს, თანხი

შესასრულებლ

ია, რომ ბანკის

ან გამოთხოვ

დო დავალება

კის მიერ უარყ

მდებარე ხელშ

ფულადი სახ

ლი გადასახდ

საკრედიტო დ

ა დაფიქსირებ

ვის ბანკის მიე

ით ან/და კლ

ლ სხვა შემთხ

ებლობის მოთ

მიიღოს ან არ 

დავალების წ

ნონმდებლობი

ი მონაცემები 

ლი თანხა, ა

კის მიერ დად

საწინააღმდეგ

რების გასატან

მდგომში - „

თით კლიენტ

ებისთვის ბან

რათის, ასევე

შებს შორის 

იგში გამოიყე

კლიენტის მი

ერთი ან რამდ

ცხადის შევსე

ბა იყოს როგო

ნილია ბარათ

დენტიფიკაცი

იკაციის საშუ

ობიექტებზე 

ბარათის მფ

ანზაქცია, რაზ

ლს ენიჭება 

ს ბანკომატებ

იძლება გადაე

დ, როგორც კლ

რაციების წარმ

ლეს; 

სარგებლესათვ

ზეც ინფორმაც

ბეტო ბარათია

იშზე. თანხას

ში - მასთან დ

ნტის მიერ ოპ

იშსწორების 

ერქარდ“-ის (M

დების შეჩერებ

რება შესაძლებ

 

ისთვის მიცემ

ის კლიენტის

ლადაც ის გაიც

ს მიერ საგად

ვას“ გაკეთები

ა; 

ყოფის ან/და

შეკრულებით

სრების უაქცე

დელების, ნე

დავალიანების

ბულია ეროვ

ერ დადგენილ

ლიენტსა და

ხვევაში (მაგ.თ

თხოვნათა დარ

შეასრულოს კ

არმომდგენის

ის ან ბანკში დ

არის არაზუს

აღემატება კ

დგენილ ლიმი

გო ოპერაციის

ნად, გამოიყენ

5.  საბანკ
ბარათი“) მო

ის მიერ საბან

ნკი გახსნის

ე რამდენიმე

პრიორიტეტ

ენება იმ ვალ

იერ დადგენილ

დენიმე ტიპის

ებისას; 

ორც უშუალო

თის მფლობე

იო კოდთან ე

ალებას. 

შესაძლოა მო

ფლობელი არ

ზედაც ბანკი პა

პერსონალურ

ბიდან ან სპეცი

ეცეს სარგებლ

ლიენტის, ასე

მოების შედეგ

ვის შესაძლებ

ციას დამატები

ა. ბარათის მფ

 აკლდება ბა

დაკავშირებულ

პერაცია სრულ

დღეს ბანკის

MasterCard) მი

ბა ან გაუქმება

ბელია ბარათი

3 

მული საგადა

ს ანგარიშიდ

ცა, ან საქართვ

დახდო დავალ

ის შემთხვევა

შესრულების

თ გათვალისწი

ეპტო წესით ჩ

ებისმიერი ს

ს დასაფარავად

ვნული ვალუ

ლი კომერციულ

ბანკს შორის

თავდებობა, სა

რღვევით ჩარი

კლიენტის და

ს სრულფასოვ

დადგენილი წ

სტი, რითაც შე

ლიენტის ან

იტებს, გარდა

ს შესრულების

ნება სალაროს

კო პლასტიკუ

ომსახურება გ

ნკო ოპერაციე

შესაბამის სა

ე ანგარიშზე

ტს ადგენს კ

ლუტის ანგარი

ლი პრიორიტ

ს პლასტიკურ

დ კლიენტი, ა

ელის/მოსარგე

ერთად, რომე

ოთხოვნილ ი

რ წარადგენს

ასუხისმგებელ

რი ოთხნიშნა

იალურ ტერმი

ლობისათვის ს

ევე მის მიერ

გებსა და სისწ

ბელია შეზღუ

ითი ბარათით

ფლობელი უფ

არათის წლიუ

ლი პროცენტებ

ლდება საბარ

ს ქსელში არს

იერ განსაზღვ

, ბარათის გან

ის მფლობელ

ახდო დავალე

დან ჩამოწერა

ველოს მოქმედ

ლებაზე აღნიშ

ში, დავალებ

შეუძლებლო

ინებული წესი

ამოწერა ხორც

საბანკო მომს

დ ან ვალდებუ

ტისგან განსხ

ლი კურსით).

ს დადებული

ინკასო დავალ

იცხული ან/დ

ავალება, იმ შე

ვანი იდენტიფ

წესების მოთხ

ეუძლებელი ხ

ნგარიშზე და

კანონმდებლო

ს მცდელობის

ს გასავლის ორ

რი ბარათი 

გულისხმობს

ბის  განხორც

აბარათე ანგარ

ე ერთი პლ

კლიენტი შეს

იში რა ვალუ

ეტის მიხედვი

რი ბარათი, რო

ასევე მის მიერ

ებლის სახელ

ელიც ცალკე

იქნას ბარათის

პირადობის

ლი არ არის. 

ა კონფიდენც

ინალებში ბარ

სხვა პირს და

რ დასახელებუ

წორეზე პასუხ

უდული იყოს

თ მოსარგებლე

ფლებამოსილ

ური მომსახუ

ბი და პირგას

ათე ანგარიში

სებული კომე

რული კურსი

ნახლება 

ის მოთხოვნი

ება, იმ შემთ

ას) და აღნი

დ კანონმდებლ

შვნის „საგადა

ა ხდება გამო

ობის თაობაზე

ით; 

ციელდება შე

სახურების ს

ულების შესას

ხვავებულ ვალ

ი ხელშეკრულ

ლება); 

და საეჭვო თან

ემთხვევაში თ

ფიკაცია; 

ოვნათა დარღ

ხდება ოპერაც

ავალების წა

ობით გათვალ

ს შესახებ; 

რდერები; 

ბანკის მიერ

ციელებას; 

რიშებს; დასა

ლასტიკური

საბამისი გან

უტაშიც ახორც

ით; 

ომელსაც კლი

რ დასახელებუ

ლი, გვარი, ხ

გადაეცემა ბ

ს მფლობელი

მოწმობას, ო

ციალური კო

რათის მფლობ

ა გამოყენებულ

ული პირისთ

ხისმგებლობა 

ს გარკვეული

ე მიიღებს ბან

ლია გამოიყენო

ურების საკომი

ამტეხლო, ასე

ისაგან განსხვ

ერციული კურ

ის შესაბამისად

ით ან ბანკის მ

თხვევაში თუ 

იშნული არ 

ლობას; 

ახდო დავალე

ოუთხოვადი 

ე, კლიენტი მი

მდეგ შემთხვე

საკომისიოები

სრულებლად

ლუტაში, ეკვ

ლებით, შეთა

ნხ(ებ)ის უკან დ

თუ: 

ღვევით; 

ციის განხორცი

არდგენის დ

ლისწინებული

რ გამოშვებულ

აშვებია ერთ 

ბარათის მი

ნაცხადის შევ

ციელებს კლი

იენტი ირჩევს

ული პირი (შე

ხელმოწერის 

ბარათის მფლ

ის პირადობის

ობიექტის მო

ოდი (PIN). პ

ბელის იდენტ

ლი უნდა იყო

თვის შესაძლე

ეკისრება რო

ი ტიპის საბა

ნკში მოთხოვნ

ოს  თანხის ის

ისიო, მინიმა

ეთის არსებობ

ვავებულ ვალ

რსის შესაბამ

დ. 

მიერ 5.11.4  პუ

გადარიცხვა

ეწინააღმდე

ება არ ექვემდ

და კლიენტი

იიღებს შეტყო

ევებში: 

ის  ან/და

დ (იმ შემთხვევ

ვივალენტი დ

ანხმებით ან/

დასაბრუნებლ

იელება; 

როისთვის ა

ი შემთხვევები

ლი „ვიზა“ (V

საბარათე ან

იმაგრება. ოპ

ვსებისას; ოპ

იენტი ოპერა

ს ბანკში, კონკ

ემდგომში - „ბ

ნიმუში. აღნ

ლობელს წარმ

ს დამადასტუ

ომსახურე პერ

პერსონალურ

ტიფიკაციისთვ

ოს მხოლოდ

ებელია  დამა

ოგორც კლიენტ

ანკო მომსახუ

ნისთანავე;   

ს ოდენობა, რ

ალური ნაშთი

ბის შემთხვევა

ლუტაში, ბანკი

მისად, ხოლო

უნქტის შესაბა

ჯერ არ 

ეგება იმ 

დებარება 

ი არ აქვს 

ობინებას, 

ჯარიმის 

ვაში, თუ 

დგინდება 

/და სხვა 

ლად; 

არსებულ 

ისა; 

VISA) ან 

ნგარიშზე 

პერაციის 

პერაციის 

ციას, და 

კრეტულ 

ბარათით 

ნიშნული 

მოადგენს 

ურებელი 

რსონალი 

რი კოდი 

ვის. 

ბარათის 

ატებითი 

ტს, ასევე 

ურებების 

რომელიც 

ი, ხოლო 

აში; 

ი თანხის 

ო ქსელის 

ამისად; 



 

5.11.2კ

(ტელე

შესაძლ

5.11.2.

აღნიშნ

დაბლო

5.11.2.2

საბანკ

5.11.3 კ

არაუგ

მოთხო

ზიანსა

5.11.4 ბ

არასან

სარგებ

5.11.5 ბ

5.11.6 წ

ნებისმ

5.11.7 კ

ბარათ

კალენ

ბარათ

5.11.8 ბ

უფლე

5.12 ბა
5.12.1კ

წინა თ

დასაბუ

მიუღე

კლიენ

სადავო

ხელშე

5.13 ბა
5.13.1კ

სხვა) 

განხორ

ტრანზ

განსაზ

5.13.2კ

ხელმი

დადგე

5.13.3კ

ანგარი

5.13.4კ

5.13.5ნ

„მასტე

5.14  ვი
5.14.1ვ

ელექტ

უსაფრ

გაუსვლ

ვაჭრო

5.14.2ვ

დოლა

5.14.3ს

5.14.4ვ

ინფორ

5.15 ბი
5.15.1 ბ

სახელ

გადაეც

კლიენტი/ბარა

ეფონის ნომერ

ლებელია: 

1 ბარათის ლ

ნულ  შემთხვე

ოკვას ითხოვს

2 ბარათის სა

ო დღის განმა

კლიენტი ვალ

ვიანს 24 (ოც

ოვნა; წინააღმ

ა და არასანქც

ბანკი უფლ

ნქცირებული/

ბლობის წესებ

ბანკი უფლებ

წინამდებარე 

მიერ ტრანზაქ

კლიენტი ვალ

თის განახლებ

დარული დღ

თი; 

ბანკსა და „

ებამოსილია დ

არათით წარმო

კლიენტი ვალ

თვეში წარმოე

უთებული პრ

ებლობის და 

ნტის მიერ დ

ო. წინამდება

ეკრულებით; 

არათით სარგე

კლიენტი ვალ

და ბარათით

რციელებულ 

ზაქციებზე ას

ზღვრული ტარ

კლიენტი ვალ

ისაწვდომი ნა

ენილი ტარიფ

კლიენტი ვალ

იშზე მინიმალ

კლიენტი უფლ

ნებისმიერი ტ

ერქარდ“ (Mas

ირტუალური

ვირტუალური

ტრონულ ფორ

რთხოების კო

ლელად დღ

ობისთვის. 

ვირტუალური

არისა და ევრო

სავალდებულ

ვირტუალური

რმაციას კლიე

იზნეს ბარათი

ბიზნეს ბარათ

ლი, გვარი, ხელ

ცემა ბარათით

 

ათით მოსარგ

რზე +995 32 

ლოკალურ სტო

ევაში, კლიენტ

ს მხოლოდ დ

აერთაშორისო

ავლობაში, ამ 

ლდებულია ბ

ცდაოთხი) სა

დეგ შემთხვევ

ცირებულ ტრა

ლებამოსილია 

/არაავტორიზე

ბით განსაზღვ

ბამოსილია უა

ხელშეკრულ

ქციაზე პასუხი

ლდებულია ბა

ის მოთხოვნი

ღის განმავლო

ვიზას“ (VISA

დახუროს საბა

ოებულ ოპერა

ლდებულია არ

ებული ოპერ

რეტენზია სა

პრეტენზიის

დადასტურებუ

არე მუხლით

ებლობის საკო

ლდებულია გა

თ ოპერაციებ

ტრანზაქცი

სევე „ვიზა“-ს

რიფების შესა

ლდებულია 

აშთის შეგნებუ

ფების მიხედვი

ლდებულია დ

ლური ნაშთი, რ

ლებამოსილია

ტიპის ბარათი

terCard) პროც

ი ბარათი 

ი ბარათი (V

რმატში და წა

დი) ერთობლ

ღე-ღამის გან

ი ბარათით მო

ოს ვალუტაში

ლოა კლიენტს გ

ი ბარათის შ

ენტი მიიღებს 

ი 

თით სარგებლ

ლმოწერის ნიმ

თ მოსარგებლე

გებლე ვალდე

200 80 80) მ

ოპ სიაში ჩასმ

ტი ვალდებულ

როებითი ბლ

ო სტოპ სიაში

შემთხვევაში 

ბარათის საერ

აათის განმავ

ვაში, ბანკი ამ

ანზაქციებზე პ

შეაჩეროს 

ებული გადა

ვრული რომელ

არი განაცხადო

ების 5.11.2. დ

ისმგებლობა ე

არათის საბოლ

ით და დროუ

ობაში კლიენტ

A) ან/და „მა

არათე ანგარიშ

აციებზე პრეტ

რაუგვიანს ყოვ

აციების შესა

ეჭვო ტრანზა

ს წარუდგენლ

ულად და აღნ

თ გათვალისწ

ომისიო და საჯ

დაიხადოს ბა

ის წარმოებას

იებზე განისა

ს (VISA) და

ბამისად. 

საბარათე ან

ულად ან შეც

ით, გადახარჯ

დაუყოვნებლი

რომლის ოდე

ა, ნებისმიერ დ

ით სარგებლო

ცედურებს, რო

Visa Virtual C

არმოადგენს კ

ლიობას, რომლ

ნმავლობაში, 

ომსახურების 

ი. აღნიშნულ ა

გააქტიურებუ

შექმნის, სარგ

ბანკში მოთხო

ლობის შემთხვ

მუში. აღნიშნუ

ეს წარმოადგე

 

ებულია ბარათ

მეშვეობით აც

მის გზით, რა

ლია განაახლო

ლოკირებით; 

ი ჩასმით, რაც

კლიენტი ვალ

რთაშორისო

ვლობაში წერ

ოიღებს ბარათ

პასუხისმგებლ

ბარათის

ახდების შეს

ლიმე პირობი

ოს ბარათის გ

და 5.11.3 პუნქ

ეკისრება კლი

ლოო ვადის ა

ულად მიიღო

ტი ან ბარათი

ასტერქარდს“ 

ში და აღნიშნუ

ტენზიების წარ

ველი თვის 5 

ახებ და მისი

აქციასთან  დ

ლობის შემთხ

ნიშული კლი

წინებული პრ

ჯარიმო სანქც

არათით სარგე

სთან დაკავშ

აზღვრება ბა

ა „მასტერქარ

ნგარიშზე ოპ

ცდომით გადა

ჯვით გამოყენ

ივ შეავსოს გ

ენობა განისაზ

დროს მიიღოს

ობის წესები ექ

ომლის შესახე

Card) არის მა

კლიენტისთვი

ლის საშუალე

განახორციე

მისაღებად, კ

ანგარიშზე არს

ული ჰქონდეს

გებლობის, დ

ოვნისთანავე;

ვევაში, ბარათ

ული ინფორმ

ენს ბარათის მ

4 

თის დაკარგვი

ცნობოს ბანკს

ც 1 (ერთი) სა

ოს (აიღოს ახა

ც უზრუნველყ

ლდებულია ბა

სტოპ სიაში

რილობით და

თს საერთშორ

ლობა სრულად

მოქმედება,

სახებ ან/და

ის დარღვევის

განახლებაზე მ

ტით გათვალ

იენტს; 

მოწურვამდე

ოს ბარათი; ი

ის მფლობელი

(MasterCard)

ულის თაობაზ

რდგენის წესი

(ხუთი) რიცხ

 მიღებიდან

დაკავშირებით

ხვევაში, ბარა

იენტის მიერ

რეტენზიისა დ

ციები 

ებლობასთან

შირებული ნე

ანკის მიერ, 

რდ“-ის (Mast

პერაციები აწ

ამეტებით გახ

ნებული თანხ

გადამეტებით

ზღვრება ბარათ

ს ინფორმაცია

ქვემდებარება

ებ ინფორმაცი

ატერიალური

ის მიწოდებუ

ებით კლიენტ

ელოს გადახ

კლიენტმა უნ

სებული ნაშთ

SMS მომსახუ

დახურვის წე

; 

თზე დატანილ

მაცია, პერსონ

მფლობელის/მ

ის შემთხვევა

ს და მოითხო

აბანკო დღის

ალი) ბარათი,

ყოფს ბარათი

არათით შემდ

ჩასმის ტელ

აადასტუროს

რის სტოპ სიიდ

დ დაეკისრება

 იმ შემთ

კლიენტის

შემთხვევაში

მიზეზის მით

ლისწინებული

არაუგვიანს 5

იმ შემთხვევაშ

ი არ ჩაიბარებ

) შორის ხელ

ზე შეატყობინ

ი: 

ვისა მოითხო

არაუგვიანეს

თ; წინამდება

ათით განხორ

ბანკთან ურთ

და დავის გა

(დამზადებას

ებისმიერი სა

ხოლო ქვე

erCard) საერ

წარმოოს მხო

ხარჯულ თან

ის სარგებლო

თ გამოყენებუ

თის ტიპის მი

ა საბარათე ანგ

ა საერთაშორი

იის მიღება კლ

ი ფორმის არ

ული რეკვიზი

ტს/ვირტუალუ

ხდები მხოლ

ნდა გახსნას ვ

თის მიხედვით

ურება (იხ. მუხ

ესებთან დაკა

ლია ბარათის მ

ნალურ საიდე

მოსარგებლის

აში დაუყოვნე

ოვოს ბარათი

ვადაში უზრუ

, გარდა იმ შემ

ის სრულ ბლო

დგომი სარგებლ

ლეფონის მეშვ

ბარათის სა

დან და აღნიშ

ა კლიენტს; 

თხვევაში თ

მიერ ამ ხე

ი; 

ითების გარეშ

 ქმედებების გ

5 (ხუთი) სამუ

ში, თუ ბარა

ბს ბარათს, ბა

ლშეკრულები

ნოს კლიენტს;

ოვოს და მიიღ

15 კალენდა

არე პუნქტით

რციელებული

თიერთობაში

ადაწყვეტის წ

სთან, განახლე

ახის საკომის

ეყნის ფარგლ

რთაშორისო ს

ოლოდ ხელმ

ნხას ბანკი და

ობის ყოველი დ

ული თანხა დ

იხედვით; 

გარიშზე წარმ

ისო საგადასა

ლიენტს შეუძლ

რმქონე ბარათ

იტების (ბარათ

ური ბარათის

ლოდ ინტერ

ირტუალური

თ აწარმოებს კ

ხლი 7); 

ავშირებულ

მფლობელის

ენტიფიკაციო 

ს იდენტიფიკა

ებლივ წერილ

ის დაბლოკვა

უნველყოფს ბ

მთხვევისა რო

ოკირებას მაქს

ლობისთვის გ

ვეობით მოთ

ერთაშორისო

შნულიდან გამ

თუ გაუჩნდ

ელშეკრულებ

შე. 

განხორციელე

უშაო დღით ა

ათის დამზად

ანკს უფლება

ის შეწყვეტის

; 

ოს ამონაწერი

რული დღის

თ დადგენილ

ი ნებისმიერი

 შემდგომში 

წესი განისაზ

ებასთან, სტო

სიო, რომლის

ლებს გარეთ

საგადამხდელ

მისაწვდომი 

აარიცხავს სარ

დღისათვის; 

და მუდმივად

მოებული ოპე

ახადო სისტემ

ლია მოთხოვნი

თი, რომელიც

თის ნომერი, 

ს მფლობელს 

რნეტის საშუ

ი ბარათის ანგ

კლიენტი შემდ

და კლიენტი

სახელწოდებ

კოდთან ერთ

აციის საშუალ

ლობით ან ტელ

. ბარათის დ

ბარათის ბლო

ოცა კლიენტი

სიმუმ 14 (თო

განაახლოს ბარ

თხოვნის შემთ

ო სტოპ სიაში

მომდინარე ნე

და ეჭვი ბ

ბით ან/და ბ

ებამდე შესრუ

ადრე მიმართ

დებიდან 40 (

ა ექნება გაანა

ს შემთხვევაშ

ი საბარათე ან

ს ვადაში წარ

ლ ვადაში ამო

ი ოპერაცია ი

არ შეიძლება

ზღვრება წინა

ოპ სიაში ჩასმა

ს ოდენობა ბ

თ განხორციე

ლო სისტემებ

ნაშთის ფარ

რგებელს, ბანკ

დ იქონიოს ს

ერაციების შეს

მის („ვიზა“ (V

ისთანავე. 

ც არსებობს მ

მოქმედების

შეუძლია, სა

უალებით, ინ

გარიში ეროვნ

დგომ ოპერაცი

ისთვის სხვა

ა, ასევე მოსარ

თად, რომელი

ლებას. 

ლეფონის 

დაბლოკვა 

ოკირებას. 

ბარათის 

ოთხმეტი) 

რათი; 

თხვევაში, 

ი ჩასმის 

ებისმიერ 

ბარათით 

ბარათით 

ულებულ 

თოს ბანკს 

ორმოცი) 

ადგუროს 

ში ბანკი 

ნგარიშზე 

ადგინოს 

ონაწერის 

ითვლება 

ა გახდეს 

ამდებარე 

ასთან და 

ბარათით 

ელებულ 

ის მიერ 

რგლებში. 

კის მიერ 

საბარათე 

სახებ; 

VISA) და 

მხოლოდ 

ვადა და 

ახლიდან 

ნტერნეტ 

ნულ, აშშ 

იებს;  

საჭირო 

რგებლის 

იც ცალკე 



 

5.15.2კ

გათვალ

მფლო

5.15.3კ

პირის 

მინიჭე

5.15.4 კ

მომსახ

5.16 სა
5.16.1კ

ბანკის

კლიენ

5.17 ბა
ხელშე

5.18  ნე
სრულ

5.19 სა
მუხლშ

 

6.1 ინტ
მომსახ

კლიენ

ინტერ

საკომი

ბანკში

ინტერ

განსაზ

პირობ

6.2 კლ
საჭირო

USERN

დროს.

ინტერ

6.3 იმ 

ერთად

გენერი

დიჯიპ

6.4 კლ
6.4.1 უ

ბანკის

მოწყო

6.4.2 არ

ტექნიკ

მოწყო

6.4.3ბა

შესაბა

6.4.4 დ

6.4.5 დ

დაწყებ

კლიენ

„ინტერ

6.4.6 ი

6.4.7ინ

6.4.8 დ

გაუქმე

6.5 კლ
დაკავშ

დღის 

6.6 ბან
6.6.1 კლ

6.6.2 რ

ზღვრუ

კლიენტი ვალ

ლისწინებულ

ობელ პირს; 

კლიენტი, როგ

ბარათს და 

ებული ლიმიტ

კლიენტისთვ

ხურებების მი

ახელფასე პრო

კლიენტისთვი

ს სახელფასე 

ნტისთვის ბარ

არათით მოსა

ეკრულებით გ

ებისმიერი ტი

ლად, წინამდებ

აბარათე ანგარ

ში მითითებუ

ტერნეტი ბანკ

ხურების გააქ

ნტს ექნება შ

რნეტ-გვერდის

ისიოს და იმ 

ი შესაბამისი 

რნეტ ბანკის 

ზღვრულია ბ

ბებში, რომელ

ლიენტს ინტერ

ო მონაცემები

NAME და პარ

. კლიენტი ვალ

რნეტ-გვერდზ

შემთხვევაში

დ მას გადაე

ირდება (იცვლ

პასზე დაგენე

ლიენტი ვალდე

უსაფრთხოდ შ

ს მიერ მინიჭე

ობილობა (ასეთ

რ გაანდოს პა

კურ მოწყობი

ობილობა (ასეთ

ანკის მიერ მი

მისი რეაგირე

დიჯიპასით სა

დარწმუნდეს, 

ბამდე მოახდ

ნტი დაუკავში

რნეტ ბრაუზე

ნტერნეტ ბანკ

ნტერნეტ ბანკ

დიჯიპასით ს

ების/შეცვლის

ლიენტის ნების

შირებით მიი

განმავლობაშ

ნკი უფლებამო

ლიენტის დავ

რისკების შემც

ულად დასაშვ

 

ლდებულია 

ლი წესები ასე

გორც ბიზნეს

რომ ბარათი

ტისა და უფლ

ის, როგორც ბ

იღება ბარათის

ოექტი 

ის ცნობილია

პროექტში, ო

რათის დამზად

არგებლეზე 

გათვალისწინე

იპის ბარათით

ბარე მუხლში 

რიშზე ოპერაც

ულ თავისებუ

კით მომსახურ

ქტიურების თ

შესაძლებლობ

ს www.ib.ge 

ოპერაციათა 

მომსახურები

საშუალებით

ანკის ოფიცი

ლიც წარმოადგ

რნეტ ბანკით

ი (შემდგომში

ოლი - PASSW

ლდებულია მ

ე და შეცვალო

, თუ კლიენტ

ეცემა ელექტ

ლება) ციფრებ

რირებული კო

ებულია: 

შეინახოს ინტ

ებული პაროლ

თის არსებობი

აროლი და/ან

ილობაში, რო

თის არსებობი

ინიჭებული პ

ებისთვის; 

არგებლობის შ

რომ დაუკავშ

ინოს უსაფრთ

ირდა სწორედ

ერის“ განახლე

კში მუშაობის

კის მომსახურე

სარგებლობის

ს განაცხადი დ

სმიერი სახის

იღება შესაბამ

ი. 

ოსილია: 

ვალებით შეას

ცირების მიზ

ვები პარამეტრ

სრულად დ

ევე იმ შემთხ

ს ბარათით მო

ით მოსარგებლ

ლებამოსილებ

ბიზნეს ბარათ

ს მეშვეობით, 

ა, რომ იმ შემ

ორგანიზაცია/დ

დების, განახლ

სრულად ვრ

ებული დებუ

თ და საბარათ

მითითებულ

ციების წარმოე

რებათა გათვა

რებით სარგებ

თაობაზე, რი

ბა აწარმოოს

გამოყენების 

შესახებ, რომლ

ის გააქტიურე

თ განსახორცი

იალურ ინტერ

გენს წინამდებ

თ სარგებლობ

ი ამ მუხლის 

WORD, რომელ

მისთვის კონვ

ოს ბანკის მიერ

ტი სარგებლო

ტრონული მო

ბის კომბინაცი

ოდის გამოყენ

ტერნეტ ბანკით

ლი (Password) 

ის შემთხვევაშ

 მომხმარებლ

ომლითაც კლ

ის შემთხვევაშ

პაროლის დაკ

შემთხვევაში, 

შირდა ბანკის

თხოების სერთ

დ სს „ბანკი ქარ

ებული ვერსი

ს დასრულები

ებისთვის გად

სას, ინტერნ

და  დაუბრუნო

ს პრეტენზია 

მისი ოპერაცი

სრულოს ბანკი

ზნით კლიენ

რები. 

 

დაიცვას პლა

ხვევაში თუ 

ოსარგებლე სრ

ლე უფლებამ

ის ფარგლებშ

თით მოსარგებ

რაზეც ინფორ

მთხვევაში თუ

დამსაქმებელ

ლების ან/და კ

რცელდება პლ

ლებები; 

თე ანგარიშით

ლ თავისებურე

ებაზე ვრცელ

ალისწინებით

6

ბლობისთვის

ის შემდეგაც

 გარკვეული

გზით. ინფო

ლის წარმოებ

ებისას, სადაც

იელებელი ს

რნეტ-გვერდზ

ბარე ხელშეკრ

ბისთვის დალ

მიზნებისთვი

ლთა გამოყენე

ვერტის გადაც

რ მისთვის გა

ობს სრული ი

ოწყობილობა

ია (კოდი). კლ

ნებით. 

თ სარგებლობ

 და მის მიერ

ში).  

ლის სახელი მ

ლიენტი უკავშ

ში), რათა არ მ

კარგვის ან/დ

დაუყოვლებლ

ს ორიგინალ ი

თიფიკატის შე

რთუ“-ს ინტერ

იით; 

ისას პროგრამი

დაიხადოს მომ

ეტ ბანკის

ოს ბანკს დიჯ

ინტერნეტ ბა

იის განხორცი

ის მიერ ინტერ

ტის ოპერაცი

5 

ასტიკური ბ

ის წარმოადგ

რულად აცნო

ოსილია საბა

ში; 

ბლესათვის შე

რმაციას ბარათ

უ ის დასაქმე

ი უფლებამო

ლიენტის საბ

ლასტიკური

თ მომსახურე

ებათა გათვალ

ლდება მიმდინ

თ; 

. ინტერნეტ ბა

კლიენტი ვალ

ბანკის მხრი

ი შინაარსის

ორმაციას ინტ

ბაც შეუძლია

ც თავად აირ

აბანკო ოპერ

ზე - www.ca

რულების განუ

ლუქული კონ

ის - „საიდენტ

ებითაც კლიენ

ცემიდან 24 (ო

დაცემული პა

ინტერნეტ ბან

დიჯიპასი, 

ლიენტს შესაძლ

ბისთვის საჭირ

არჩეული მო

ესამე პირს, ა

შირდება ბანკ

მოხდეს გარეშ

და სავარაუდო

ლივ აცნობოს

ინტერნეტ-გვე

ემოწმება (უსა

რნეტ გვერდს

იდან გამოვიდ

მსახურების ს

მომსახურები

ჯიპასის მოწყო

ანკის მეშვეობ

იელებიდან ან

რნეტ-ბანკით

იებზე დააწე

ბარათით მო

გენ ბიზნეს ბ

ბიერებს რომ 

არათე ანგარი

ესაძლებელია

თით მოსარგე

ებულია ორგა

ოსილია კლიე

არათე ანგარი

ბარათით ო

ებაზე, ვრცელ

ლისწინებით; 

ნარე ანგარიში

ანკი 

ლდებულია ბ

იდან დადები

ოპერაციები

ტერნეტ ბანკ

კლიენტს ინტ

რჩევს, რომელ

რაციების, ზუ

artubank.ge გა

უყოფელ ნაწილ

ნვერტით გად

ტიფიკაციო მ

ნტი იდენტიფ

ოცდაოთხი) სა

აროლი.  

ნკის მომსახუ

რომელზეც

ლებლობა ექნე

რო ნებისმიერ

მხმარებლის ს

არ შეინახოს ე

კის ინტერნეტ

შე პირის წვდო

ო გამჟღავნები

 ბანკს დიჯიპ

ერდს და ინტ

აფრთხოების

 www.cartuban

დეს მხოლოდ

საფასური; 

ის შეწყვეტი

ობილობა. 

ბით განხორცი

ნ/და შესაბამი

თ მომსახურები

ესოს შეზღუდ

ომსახურების 

ბარათით მოს

ბიზნეს ბარა

იშზე ოპერაცი

ა შეზღუდულ

ებლე მიიღებს

ანიზაციაში დ

ენტის სახელი

იშზე ოვერდრ

ოპერაციების

ლდება წინამდ

ით ოპერაციებ

ბანკში წარადგ

ითი გადაწყვ

ბანკში მოუ

ით მომსახურ

ტერნეტ ბანკი

ლი სახის ინტ

უსტი ჩამონათ

ანთავსებულ

ლს. 

დაეცემა ინტე

ონაცემები“), 

ფიცირდება ბა

აათის განმავლ

რებით, მომხ

ყოველ 36 (

ება გარკვეულ

რი ინფორმაცი

სახელი (Usern

ეს მონაცემები

ტ გვერდს. უ

ომა მასზე დაგ

ის შემთხვევა

პასის მოწყობი

ტერნეტ ბანკში

სერთიფიკატ

nk.ge ან/და w

„გამოსვლა“ ღ

ის შემთხვევ

იელებულ ოპ

ისი მომსახურ

ის ფარგლებშ

დვები, მათ

შესახებ წი

სარგებლე ან

თი წარმოადგ

იები აწარმოო

ლი იყოს გარკვ

ს ბანკში მოთხ

და მისი დამს

ით წარადგინ

რაფტის დაშვე

წარმოების შ

დებარე ხელშე

ბის წარმოების

გინოს განაცხა

ვეტილების მ

უსვლელად ბ

რების სახეობ

ის საშუალები

ერნეტ ბანკით

თვალი და  

ინტერნეტ ბ

ერნეტ ბანკით

კერძოდ, მომ

ანკის ინტერნე

ლობაში, შევი

მარებლის სახ

(ოცდათექვსმე

ლი ოპერაციებ

ია, დოკუმენტ

name). ასევე დ

ი კომპიუტერ

უსაფრთხოდ 

გენერირებულ

ში დაუყოვნე

ილობის დაკარ

ი ნებისმიერი

ტის შემოწმები

www.ib.ge ). მუ

ღილაკზე დაჭ

აში, შეავსოს

პერაციებთან 

რების მიღები

ი დაშვებული

შორის დაად

ინამდებარე მ

ნ/და ბიზნეს 

გენს მისი მფლ

ოს მხოლოდ 

ვეული ტიპის

ხოვნისთანავე

საქმებელი ჩარ

ნოს ბანკში გა

ების შესახებ. 

შესახებ წინა

ეკრულების პ

ს წესები, წინა

ადი ინტერნე

მიღების შემთ

ბანკის ოფიც

ბების, მომსა

ით, კლიენტი

თ სურს სარგ

შესრულების

ანკით მომსა

თ სარგებლო

მხმარებლის ს

ეტ-გვერდზე

დეს ინტერნე

ხელსა და პარ

ეტი) წამში

ბი აწარმოოს მ

ტი თუ მოწყო

დიჯიპასის შე

რში ან სხვა ნე

შეინახოს დი

ლს პაროლზე.

ებლივ აცნობ

რგვის ფაქტი.

 შესვლისას მ

ით დასტურდ

უდმივად ისარ

ჭერით; 

ს ინტერნეტ

და მომსახურ

იდან 15 (თხუ

ი ოპერაციები

დგინოს ოპერ

მუხლით 

ბარათის 

ლობელი 

მისთვის 

ს საბანკო 

ე;   

რთულია 

ანაცხადი 

ამდებარე 

პირობები 

ამდებარე 

ეტ ბანკის 

თხვევაში 

ციალური 

ხურების 

მიიღებს 

გებლობა. 

ს წესები 

ხურების 

ობისთვის 

სახელი - 

შესვლის 

ეტ ბანკის 

როლთან 

ერთხელ 

მხოლოდ 

ობილობა, 

ესაბამისი 

ებისმიერ 

იჯიპასის 

ოს ბანკს 

.  

მუშაობის 

დება, რომ 

რგებლოს 

ტ ბანკის 

რებასთან 

უთმეტი) 

ი; 

რაციების 



 

6.7 ინტ
მითით

 

 

7.1 SM

მოუსვ

კლიენ

მცდელ

7.2 SM

ბანკის

კლიენ

ხორცი

7.3 SM

რომელ

პირობ

7.4 კლ
7.4.1 დ

ტელეფ

7.4.2 არ

რომელ

პირთა

7.5 ბან
7.5.1 კლ

კლიენ

შესახე

7.5.2 არ

დავალ

არსებო

7.6 SM

მითით

8.1  ავტ
ანგარი

ხელშე

რეკვიზ

8.2 ბან
8.2.1 კო

8.2.2 თ

8.2.2.1 
8.2.2.2 
8.2.2.3 
8.2.3 თ

8.2.3.1 
8.3 კლ
ცვალე

კომპან

8.4  კლ
განისა

პირობ

წარმო

8.5  ბან
უაქცეპ

თარიღ

განსაზ

8.6 ხელ
საქართ

8.7  ავტ
თარიღ

           
1  ავტო
ინსტრუ

ტერნეტ ბანკ

თებულ თავის

MS მომსახურე

ვლელად მიი

ნტს შეუძლია

ლობის და ანგ

MS მომსახურე

საგან SMS მომ

ნტი აფიქსირე

იელდება წინა

MS მომსახურე

ლსაც მომავალ

ბების შესაბამი

ლიენტი ვალდე

დაუყოვნებლი

ფონის აპარატ

რ დაუშვას მი

ლზეც კლიენტ

ა მიერ გაცნობ

ნკი უფლებამო

ლიენტის მიე

ნტისგან მიღე

ებ კლიენტის გ

რ შეასრულო

ლება კლიენტ

ობის შემთხვე

MS მომსახურ

თებულ თავის

ტომატური გა

იშიდან, კლი

ეკრულების მ

ზიტებზე. 

ნკი კლიენტს მ

ომუნალური 

თანხის გადარი

ეროვნული ვ

უცხოური ვალ

თანხის გადა

თანხის გადარი

ეროვნული ვ

ლიენტს უფლე

ებადი თარიღ

ნიების მიმართ

ლიენტი ხელშ

აზღვრება ბან

ბები; კლიენტ

ადგენს წინამ

ნკი, კლიენტ

პტო წესით/კლ

ღში ჩამოწერს

ზღვრული პრო

ლშეკრულები

თველოს ეროვ

ტომატური გ

ღის მიხედვი

                      
ომატური  გადარ

უქციის თანახმა

 

ის მომსახურ

სებურებათა გ

ება არის დის

ღოს გარკვეუ

ა მიიღოს ინფ

გარიშზე არსებ

ების მისაღებ

მსახურების სე

ებს მობილურ

ამდებარე სერ

ბის სერვისის

ლში გახსნის 

ისად; 

ებულია: 

ივ აცნობოს ბ

ტის დაკარგვის

ისი კუთვნილ

ტი იღებს მოკლ

ბაზე, რომელი

ოსილია: 

ერ ტელეფონ

ებული შეტყო

განცხადების 

ოს კლიენტის

ტის ანგარიშზ

ევაში; 

რების სერვის

სებურებათა გ

ადარიცხვებით

იენტის მიერ

მე-2 პუნქტში 

მოემსახურება

გადახდები, მ

იცხვა ბანკის 

ვალუტის გად

ლუტის გადარ

რიცხვა ანაბრ

იცხვა ბანკის 

ვალუტის გად

ება აქვს, ყოვე

ი, დავალების

თ გადარიცხვი

შეკრულების 

ნკის მიერ ავტ

ტის მიერ ავტ

დებარე ხელშ

ტის მიერ ხელ

ლიენტის დამ

ს კლიენტის 

ოვაიდერი კო

ის 8.2.1 პუნქ

ვნულ ვალუტ

ადარიცხვები

ით. თუკი, რ

                      
რიცხვების  მომს

ად არ ესაჭიროე

რებაზე ვრცე

გათვალისწინე

7. SMS (

სტანციური სა

ული ტიპის ი

ფორმაცია საკ

ბული ნაშთებ

ბად, კლიენტ

ერვისი და რო

რი ტელეფონი

რვისით მომსახ

ს ერთხელ გაა

კლიენტი. ა

ბანკს, ბანკში

ს თაობაზე; 

ლი მობილურ

ლე ტექსტური

იც კლიენტს მ

ის ნომრის შ

ობინების საფუ

მიღებამდე; 

ს მომსახურებ

ზე არასაკმარი

სზე ვრცელდ

გათვალისწინე

თ სარგებლობ

რ განსაზღვრ

მითითებულ

ა შემდეგი ავტ

მობილური ტე

შიგნით: 

დარიცხვა  კლი

რიცხვა  კლიე

რის შესავსებად

გარეთ: 

დარიცხვა კლი

ელი ავტომატ

ს თანხა კი შეი

ის თარიღისთ

8.2 პუნქტში

ტომატურად 

ტომატური გა

შეკრულების გ

ლშეკრულები

მატებითი თა

ანგარიშიდა

ომპანიების მიმ

ტით გათვალ

ტაში. 

ის პრიორიტე

რამდენიმე გ

     
სახურების  ჩარ

ებათ გადარიცხ

 

ლდება წინამ

ებით. 

(მოკლე ტექსტ

აბანკო მომსა

ინფორმაცია

კუთარ საბანკ

ბის შესახებ; 

ტი ბანკში ავ

ომლითაც გან

ის ნომერს, რ

ხურება. 

აქტიურების

ამ შემთხვევაშ

 დაფიქსირებ

რი აპარატის, ს

ი შეტყობინებ

იეწოდება SM

ეცვლის, მობ

უძველზე კლ

ბის პირობებთ

ისი ნაშთის

დება წინამდ

ებით. 

8. ავტომ
ბის მოთხოვნ

რულ თარიღ

ლი მომსახურ

ტომატური გა

ელეფონის ბალ

იენტის პირად

ენტის პირად

დ. 

ენტის პირად

ტური გადარი

იძლება იყოს

თვის დაფიქსი

 მითითებულ

გადარიცხვის

ადარიცხვებით

განუყოფელ ნ

ის 8.2.1 პუნქ

ანხმობის გარ

ან თანხებს, ა

მართ დაფიქს

ლისწინებული

ტულობის გა

გადარიცხვის

რთვა  შესაძლებ

ხვის საფუძვლი

6 

მდებარე ხელ

ტური შეტყობ

ახურება, რომ

და აწარმოოს

კო ანგარიშებ

ვსებს განაცხა

ნისაზღვრება

რომელიც რეგ

შემდეგ, SMS 

ში SMS მომს

ბული მობილ

სიმ ბარათის

ბით მომსახურ

MS მომსახურებ

ბილური ტელ

ლიენტს შეუჩე

თან შეუსაბამ

არსებობის შ

დებარე ხელშ

მატური გადა

ისას, კლიენტ

ებში ჩამოწე

რებების მისაღ

დარიცხვებით

ლანსის შევსე

დ და/ან სხვა პ

და/ან სხვა პი

დ ან სხვა პირის

იცხვის დავალ

როგორც ფიქ

ირებული დავ

ლი მომსახურ

სთვის აუცილ

თ მომსახურე

ნაწილს. 

ქტით გათვალ

რეშე, დავალია

ავტომატური

სირებული და

ი ავტომატურ

ანსაზღვრა ხდ

„თვის რიც

ელია  მხოლოდ

ის დამადასტურ

ლშეკრულების

ბინებით) მომს

მლის მეშვეობ

ს გარკვეული

ბზე შესრულ

ადს, რომლით

SMS მომსახუ

გისტრირდება

მომსახურები

სახურება გან

ლური ტელეფ

ან სხვა იმ მო

რებას; ბანკი არ

ბის საშუალებ

ლეფონის აპარ

ეროს SMS მო

მო, არასწორი

შემთხვევაში, 

შეკრულების

არიცხვები 

ტი ბანკს აძლე

ეროს ფულად

ღებად, კლიენ

თ: 1 

ება; 

ირის/ორგანი

ირის/ორგანიზ

ს/ორგანიზაც

ლებისას, აირჩ

ქსირებული ი

ვალიანების ო

რებ(ებ)ის მის

ლებელი ყველ

ებასთან დაკა

ლისწინებულ

ანების წარმო

 გადარიცხვი

ავალიანების დ

რი გადარიცხ

დება თითოეუ

ცხვი“ ან/და

დ  ისეთი  შინაარ

რებელი დოკუმ

ს პირობები

სახურება  

ბითაც კლიენ

ი შინაარსის

ებული ოპერ

თაც კლიენტ

ურების სხვა კო

ა ბანკის პროგ

ის სერვისი გ

ნხორციელდე

ფონის ნომრი

ოწყობილობი

რ არის პასუხ

ბით; 

რატის ან/და ს

ომსახურების ს

ი დავალება, 

ან ბანკის მ

პირობები

ევს დავალებას

დი სახსრები

ნტის მიერ შე

იზაციის ანგარ

ზაციის ანგარი

იის ანგარიშე

ჩიოს დავალე

ისე ცვალებად

ოდენობით). 

საღებად, ბანკ

ლა საჭირო ინ

ავშირებით შე

ი მომსახურე

ოქმნისთანავე

ის სისტემაში

დასაფარავად

ხვებით მომსა

ული მომსახუ

„დავალიანებ

რსის  მქონე  გად

ენტები. 

სრულად, წ

ნტს ეძლევა შ

საბანკო ოპერ

რაციების, ოპე

ტი გამოხატავ

ონკრეტული 

გრამაში და რ

ავრცელდება 

ება წინამდებ

ის ცვლილები

ის მესამე პირ

ისმგებელი იმ

სიმ ბარათის

სერვისი, მომ

ასევე არ შე

მიმართ კლიე

სრულად, წი

ს მისი ერთი 

ი და გადარ

ესაბამის განა

რიშებზე; 

იშებზე; 

ბზე; 

ების შესრულე

დი (მაგ: მითით

კში ავსებს გა

ნფორმაცია, გ

ევსებული თი

ებით სარგებ

ან კლიენტის

ი ჩართული 

; 

ახურება ხორ

ურებით   სარ

ბის წარმოშო

დარიცხვებზე, 

წინამდებარე

შესაძლებლობ

რაციები. მათ

ერაციის შესრ

ვს სურვილს

პირობები. გა

რომლის მეშვე

ყველა იმ ანგ

არე ხელშეკრ

ის, ასევე მო

რთა ხელში მო

მ ინფორმაციი

 დაკარგვის თ

მსახურების ა

ეასრულოს კლ

ენტის დავალ

ინამდებარე

ან რამდენიმე

რიცხოს წინა

აცხადში მით

ების კონკრეტ

თებული პრო

ანაცხადს, რო

გადარიცხვის

ითოეული გა

ბლობის შემთ

ს მიერ განსაზ

და კლიენტ

რციელდება მ

რგებლობის დ

ობის“ პერიოდ

რომელთაც  ბან

მუხლში 

ბა ბანკში 

თ შორის, 

რულების 

მიიღოს 

ანცხადში 

ეობითაც 

გარიშზე, 

რულების 

ობილური 

ოხვედრა, 

ის მესამე 

თაობაზე 

ღდგენის 

ლიენტის 

ლიანების 

მუხლში 

ე საბანკო 

ამდებარე 

ითებულ 

ტული ან 

ოვაიდერი 

ომლითაც 

წესი და 

ანაცხადი 

თხვევაში, 

ზღვრულ 

ტის მიერ 

მხოლოდ 

დაწყების 

დულობა 

ნკის  შიდა 



 

(კომუნ

პრიორ

8.8 კლ
საბარა

დაშვებ

შესაბა

8.9 იმ შ

განხორ

არასაკ

კონვერ

დავალ

იმავდ

8.10 ბ

ვალუტ

8.11 ა

განაცხ

ტრანზ

8.12 კ

8.12.1 ა

8.12.2 გ

კლიენ

8.13 ბ

8.13.1 ა

ანგარი

8.13.2 ა

დავალ

8.14 იმ
მიმართ

განახო

8.15 ბა
განხორ

შესახე

არის პ

8.16 ბა
გამოწვ

მიზეზ

რაიმე 

8.17 ავ
მუხლშ

 

9.1  კლ
9.1.1 ნე

გადასა

9.1.2 დ

ცვლილ

ტელეფ

9.1.3 დ

მდგომ

წარუდ

ერთმნ

სახელ

სრულ

9.1.4 ყო

სტატუ

9.1.5 ან

დანიშ

დამად

9.1.6 ო

კლიენ

განსახ

9.1.7 მი

შეცდო

ნალური და

რიტეტულობა

ლიენტმა კონკრ

ათე ანგარიშე

ბული ოვერდ

მისი ხელშეკრ

შემთხვევაში,

რციელებაზე,

კმარისი ნაშთი

რტაციის დრო

ლების შესასრ

როულად, ერ

ბანკის მიერ ავ

ტაში გახსნილ

ავტომატური 

ხადის შევსები

ზაქციიდან ზე

კლიენტი ვალ

ანგარიშებზე,

გადაიხადოს 

ნტი მიიღებს მ

ბანკი უფლება

არ განახორც

იშიდან) არასა

არ განახორცი

ლიანების არსე

მ შემთხვევაში

თ შესასრულ

ორციელოს ავტ

ანკი ავტომატუ

რციელების, წ

ებ ინფორმაცი

პასუხისმგებელ

ანკი არ არის

ვეულ ზიანზე

ზით ან/და კლ

მიზეზით; 

ვტომატური გ

ში მითითებუ

ლიენტი ვალდ

ებისმიერი სა

ახადი, რაც აუ

დაუყოვნებლი

ლებებისა და 

ფონის ნომერი

დაუყოვნებლი

მარეობის შეს

დგინოს ბანკს

ნიშვნელოვნად

ლით მოქმედებ

ლდება ადრე წა

ოველი ანგარ

უსის შესახებ; 

ნგარიშ(ებ)ზე 

ნულების შეს

დასტურებელი

ოპერაციის შეს

ნტის სრულყ

ხორციელებელ

ის ანგარიშზე

ომით ჩარიცხუ

 

ა მობილურ

ას, წინასწარი 

რეტული დავა

ებზე (დამატ

დრაფტის „ხე

რულებით გათ

, თუ კლიენტი

 ბანკი უფლე

ის არსებობის

ოისათვის ბანკ

რულებლად. ი

როვნული ვალ

ვტომატური გ

ლ ანგარიშზე) 

გადრიცხვები

ით და აგრეთ

ედიზედ 6 (ექვ

ლდებულია: 

 რომლიდანაც

ავტომატური

მოთხოვნისთა

ამოსილია: 

ციელოს ავტო

აკმარისი ნაშთ

იელოს ავტო

ებობის შემთხ

ი, თუ ავტომა

ლებელი ვალ

ტომატური გა

ურ გადარიცხ

წარუმატებელ

იას მხოლოდ 

ლი კლიენტის

 პასუხისმგებ

ე, იმ შემთხვე

ლიენტმა ბანკს

გადარიცხვები

ულ თავისებუ

დებულია: 

ახის საბანკო 

უცილებელია 

ივ აცნობოს 

დამატებების

ი, ელექტრონ

ივ წერილობი

სახებ ინფორმ

 შესაბამისი წ

დ ვრცელდებ

ბის უფლებამ

არდგენილი ს

რიშის გახსნის

ოპერაციების

სახებ და წა

ი დოკუმენტი

სასრულებლა

ყოფილი იდ

ლი ოპერაციის

ე თანხის შეც

ული თანხის 

რი გადასახად

გათვლის გარ

ალებისთვის 

ტებითი ანგარ

ელმისაწვდომ

თვალისწინებ

ი თანხმობას გ

ებამოსილია, ა

სას, სხვა ვალუ

კში არსებულ

იგივე ქმედებ

ლუტის ანგარი

გადარიცხვა გ

არის საკმარის

ით მომსახურ

თვე, იმ შემთ

ვსი) თვის გან

ც ბანკმა უნდა

ი გადარიცხვე

ანავე; 

ომატური გად

თის არსებობი

ომატური გად

ხვევაში; 

ატური გადარ

ლდებულებები

ადარიცხვა, კლ

ხვებთან დაკავ

ლი მცდელობი

ერთხელ გაა

ს მიერ აღნიშნ

ბელი შეუსრუ

ვაში თუ ზემო

ს წარუდგინა მ

ით მომსახურ

რებათა გათვა

9

მომსახურებ

 საბანკო მომს

ბანკს, მის 

ს შეტანის შე

ული ფოსტა დ

ით შეატყობი

მაციის მიღებ

წერილობითი

ბა ბანკისთვი

მოსილება; აღ

საბუთებისა დ

სას წარუდგინ

ს წარმოებისა

რუდგინოს ბ

ის ასლები); 

დ, წარუდგინ

დენტიფიცირე

ს კანონმდებლ

ცდომით ჩარი

შესახებ და ა

 

დების შემთ

რეშე. 

თავად უნდა

რიშები) არსე

მი ნაშთი“. ა

ბული პროცენ

განაცხადებს ხ

ავტომატური

უტის არსებულ

ლი კომერციულ

ბას განახორც

იშზე არასაკმარ

განხორციელდ

სი თანხა; ბანკ

რება (ერთი, რ

თხვევაში, თუ

ნმავლობაში ან

ა განახორციე

ებით მომსახუ

დარიცხვა კლ

ისას 

არიცხვა საქა

რიცხვისთვის

ის შესრულებ

ლიენტის მიერ

ვშირებული დ

ის, ავტომატუ

აგზავნის კლი

ნული შეტყობ

ულებელი ან/

ოაღნიშნული

მცდარი ინფო

რებაზე ვრცელ

ალისწინებით

9. მხარეთა უფ

ბის გაწევისთ

სახურების მი

მიერ წარდ

ესახებ, მათ შ

და სხვ.) შეცვლ

ნოს ბანკს, ან

აზე უფლება

ი დოკუმენტე

ის წარდგენილ

ღნიშნული დო

და ხელმოწერი

ნოს ბანკს მის

ას, მიაწოდოს

ბანკს, მის მი

ნოს ბანკს, მის

ებისთვის, ო

ლობასთან შეს

იცხვის შესახე

აღნიშნული თ

7 

თხვევაში) ემ

განსაზღვროს

ებული ნაშთ

ასეთ შემთხვ

ნტი; 

ხელშეკრულე

გადარიცხვის

ლი ნაშთიდან

ლი კურსის შე

ციელებს ბანკ

რისი ნაშთის

დება მხოლოდ

კის მიერ თანხ

რამდენიმე ან

კონკრეტულ

ნგარიშზე არ ი

ელოს ავტომატ

ურებისთვის დ

იენტის ანგარ

რთველოს მო

კლიენტის მ

ბის თარიღს

რ ბანკის მიმა

დავალების სტ

ური გადარიც

იენტის ბანკის

ბინების მიუღ

/და შეცდომი

ი გამოწვეულ

ორმაცია ან/და

ლდება წინამდ

თ. 

ფლებები და ვა

ვის ბანკს გა

ისაღებად; 

დგენილ დოკ

შორის საკონტ

ლის შესახებ;

ნგარიშის გან

მოსილი პირე

ები. აღნიშნულ

ლ ყველა იმ

ოკუმენტების

ის ნიმუშის სა

ს მიერ მოთხო

ს მას სრული,

იერ მოთხოვ

ს მიერ მოთხო

ოპერაციის შ

საბამისობის დ

ებ ინფორმაცი

თანხა დაუბრუ

მთხვევა ერთ

ს გამოიყენოს

თები. კლიენტ

ვევაში გამოყ

ების 8.8 პუნქტ

ს თარიღისთვ

ნ უაქცეპტო წე

ესაბამისად და

კი უცხოური

არსებობის  შ

დ იმ შემთხვევ

ხის ნაწილობრ

ყველა ერთად

ლი სახის გად

იქნება თანხა

ტური გადარი

დადგენილი

რიშიდან (მათ

ოქმედი კანონ

იერ შერჩეულ

ს, ბანკი იტო

ართ არსებულ

ტატუსის (მათ

ცხვებით მომს

სთვის ცნობი

ღებლობასა და

ით შესრულებ

იქნა კლიენტი

ა ზიანი გამოწ

დებარე ხელშ

ალდებულებე

ადაუხადოს მ

კუმენტებსა

ტაქტო მონაც

ნკარგვაზე, ან

ების ან/და მ

ლი პუნქტით

დოკუმენტზე

ს ბანკში წარდ

აფუძველზე; 

ოვნილი დოკუ

, ამომწურავი

ნილი ნებისმ

ოვნილი ნები

შინაარსის, დ

დადგენის მიზ

იის მიღებიდ

უნოს მას; წინ

თი და იმა

თუ არა ბანკმ

ტი თანახმაა

ყენებული ოვ

ტით გათვალი

ვის, კლიენტი

ესით ჩამოწერ

ა მიმართოს თ

ი ვალუტის ა

ემთხვევაში.

ვაში, თუ ანგა

რივ გადარიც

დ) უქმდება კ

არიცხვის მცდ

გადარიცხვის

იცხვები მუდმ

საკომისიო (ი

თ შორის სხვ

ნმდებლობის 

ლი თარიღი დ

ოვებს უფლე

ლი ვალდებულ

თ შორის, ინფო

ახურების გაა

ილ მობილურ

ა ამით გამოწვ

ბული ავტომ

ის ანგარიშებზ

წვეულ იქნა მ

შეკრულების

ები 

მომსახურების

და ბანკისთ

ცემების (იური

ნგარიშზე ოპე

ათი უფლება

თ განსაზღვრუ

ეც, რომლითა

დგენამდე, ბა

უმენტები კლ

ი და ზუსტი

მიერი დოკუ

ისმიერი დოკუ

დანიშნულები

ზნით; 

დან 1 (ერთი) 

ნააღმდეგ შემ

ავე დღეს, 

მა კლიენტის 

ბანკმა გამო

ვერდრაფტის 

ისწინებულ ო

ის ანგარიშზე 

როს თანხა, გა

თანხები ავტო

ანგარიშზე ნა

არიშზე (მათ შ

ცხვა არ მოხდე

კლიენტის მი

დელობისას, 

ს განსახორციე

მივად იქონიო

ინფორმაციას 

ვა ნებისმიერ

შესაბამისად

დაემთხვევა კლ

ებას დროები

ლებების სრულ

ორმაცია გადა

აქტიურების ა

რი ტელეფონი

ვეულ ნებისმი

მატური გადა

ზე საკმარისი

მომსახურე პრ

პირობები სრ

ს საკომისიო 

თვის მიწოდე

იდიული/ფაქ

ერაციების წა

ამოსილების შ

ული შეტყობი

აც კლიენტს 

ნკის მიერ ან

ლიენტის საგად

ინფორმაცია 

უმენტი (გადა

უმენტი, რომე

ის, გადარიც

დღის ვადაში

მთხვევაში, კლ

ბანკი განსა

სხვა მიმდინა

ოიყენოს ანგა

თანხას დაე

ოპერაციის ბან

ეროვნული ვ

ააკეთოს კონვე

მატური გადა

აშთის არსებო

შორის სხვა ნე

ება. 

იერ ბანკში შე

ბოლო წარმა

ელებლად. 

ოს საკმარისი 

აღნიშნულის

 ვალუტაში

დ, ასევე ბანკი

ლიენტის მიე

ით შეაჩეროს

ლ შესრულება

არიცხვის წარ

ან გაუქმების

ის ნომერზე. 

იერ ზიანზე. 

არიცხვის დავ

ი თანხის არარ

როვაიდერი კო

რულად, წინა

და სხვა ნებ

ებულ ინფორ

ქტობრივი მის

არმოებაზე, ან

შეცვლის  შეს

ინების ვალდე

გაცემული აქ

ნგარიშზე ოპე

დასახადო/სამ

ოპერაციის/გა

არიცხვის საფ

ელიც სჭირდე

ცხვის სახეო

ი შეატყობინო

ლიენტი ვალდ

აზღვრავს 

არე ან/და 

არიშებზე 

ერიცხება 

ნკის მიერ 

ვალუტის 

ერტაცია, 

არიცხვის 

ობის და 

ებისმიერ 

ესაბამისი 

ატებული 

ნაშთი; 

ს შესახებ 

გახსნილ 

ის წინაშე 

ერ ბანკის 

ს ან არ 

ამდე; 

მატებით 

და სხვ.) 

ბანკი არ 

ვალებით 

რსებობის 

ომპანიის 

ამდებარე 

ბისმიერი 

რმაციაში 

სამართი, 

ნგარიშის 

სახებ და 

ებულება 

ქვს მისი 

ერაციები 

მეწარმეო 

ადახდის 

ფუძვლის 

ება ბანკს 

ობის და 

ოს ბანკს, 

დებულია 



 

გადაუ

სარგებ

9.1.8 ბა

შესაბა

კლიენ

9.1.9 ხე

წარმო

განსახ

სარგებ

9.1.10 ს

9.2 კლ
9.2.1 მი

(თხუთ

ამონაწ

9.2.2 მი

განახო

9.2.3 ან

9.2.4 ის

9.3  ბან
9.3.1 მო

იდენტ

დადგე

9.3.2 გა

9.3.3 კლ

თანხებ

9.3.4 თ

9.3.5 არ

ან/და ბ

9.3.6 უ

თანხი

კლიენ

9.3.7 დ

9.3.7.1 
ელექტ

9.3.7.2 
მოთხო

9.3.7.3 
9.3.7.4 
9.3.7.5 
9.3.7.6 
9.3.8  კ

გაუაქტ

9.3.9 ნ

განხორ

9.3.9.1

წარმო

ითვალ

9.3.9.2.

ან სხვ

შესაბა

არსებო

9.3.9.3

დანაშა

ფიზიკ

(გარიგ

შეზღუ

ორგან

9.3.9.4

სხვა სა

მისი ბ

9.3.9.5

ნამდვი

მიღები

უხადოს ბანკს 

ბლობის თით

ანკის მიერ მი

მისი საგადას

ნტი ვალდებუ

ელშეკრულებ

მადგენლების

ხორცილებელ

ბლობის მიზნ

სრულად დაი

ლიენტი უფლე

იიღოს ამონაწ

თმეტი) კალენ

წერში არსებუ

ისცეს ბანკს ი

ორციელოს ფუ

ნგარიშებზე ო

სარგებლოს ბ

ნკი უფლებამო

ოსთხოვოს 

ტიფიცირების

ენის მიზნით;

ანახორციელო

ლიენტის დავ

ბი კლიენტის

თავისი შეხედუ

რ შეასრულოს

ბანკს გაუჩნდ

უაქცეპტოდ ჩ

ს/მისი ნაწილ

ნტის მიერ წინ

დახუროს ბანკ

კლიენტის შ

ტრონული სახ

არ შესრულდ

ოვნა; 

კლიენტი არ 

კლიენტი დაა

არსებობს წინ

ბანკი ნებისმი

კლიენტს დის

ტიუროს სხვად

ნაწილობრივ 

რციელება, შე

. ბანკს გაუჩ

ადგენს საეჭვ

ლისწინებს უკ

. კლიენტის მ

ვა საბანკო ო

მისი კომპეტე

ობს დასაბუთ

. შესაბამის ს

აულში, ტერო

კური  პირის

გების) მონაწი

უდვა მოქმედე

ოს (სასამართ

. უკანონო შე

აფუძვლის არ

ბენეფიციარი მ

. მხარეები თ

ილობა და მა

ის შემთხვევა

 

ჯარიმა აღნიშ

ოეული დღის

ისთვის გახსნ

სახადო/სამეწა

ულია არ გამოი

ბის 9.1.3 პუნ

სთვის/მინდო

ად გადაცემუ

ნით ან/და ბანკ

იცვას წინამდე

ებამოსილია: 

წერი ანგარიშ

ნდარული დ

ული ინფორმაც

იმ სახის დავალ

ულის გადარი

ოპერაციების წ

ბანკის მიერ შე

ოსილია: 

კლიენტს ნ

, კლიენტის ა

 

ოს კლიენტის

ვალებით ან/დ

 ანგარიშ(ებ)ი

ულებისამებრ

ს კლიენტის 

დება ეჭვი ოპერ

ჩამოწეროს ან

ლის გამოყენებ

ნამდებარე ხელ

კში გახსნილი 

შესახებ, ბანკი

ხით წარდგენი

დება (დაირღვ

ისარგებლებს

არღვევს წინა

ნამდებარე ხელ

იერ დროს 13.

სტანციური არ

დასხვა საბანკ

ან სრულად

ემდეგ შემთხვ

ნდება ეჭვი 

ო ოპერაციას 

ანონო შემოსა

იერ მოთხოვნ

ოპერაციის გა

ენტური ორგა

თებული ვარაუ

ისტემებზე ან

ორიზმში და ს

ს მონაწილეო

ილე რომელი

ებს შესაბამის

თლო, ადმინის

ემოსავლების 

რსებობისას, ას

მესაკუთრის, 

ანხმდებიან, რ

ს უფლება აქვ

აში ან საკუთა

შნული თანხი

სათვის; თანხი

ნილი ანგარიშ

არმეო სტატუს

იყენოს თავის

ნქტით გათვალ

ობილი პირი

ული ნებისმ

კისთვის დასა

ებარე ხელშეკ

შზე არსებულ

ღის განმავლ

ციის სისწორე

ლებები ანგარ

იცხვები, ვალუ

წარმოება სანო

ეთავაზებული

ნებისმიერი 

ანგარიშზე გან

ს ანგარიშზე ო

და მისი დავა

იდან. 

რ უარი უთხრ

დავალება იმ

რაციის კანონმ

ნგარიშ(ებ)ზე 

ბისათვის გამ

ლშეკრულები

კლიენტის ან

ის ხელთ არ

ილი) აღმოჩნდ

ვევა) რომელი

ს საბანკო მომს

მდებარე ხელ

ლშეკრულები

.11 პუნქტით 

რხების გამოყ

კო პროდუქტე

დ შეწყვიტოს 

ევებში და წეს

ერთი ან რამ

ან უჩვეულო 

ავლების ლეგა

ნილია ტრანზ

ანხორციელებ

ანოს ინფორმ

უდი, რომ მოქ

ნ წყაროებზე 

სხვა მძიმე და

ობის, მათი ბ

იმე პირი შე

ი სისტემებიდ

სტრაციული ო

ლეგალიზაც

სევე როდესაც

ან ოპერაციაშ

რომ: ბანკი არ

ვს, აღნიშნულ

არის შეხედუ

 

ის ან მისი ნაწ

ის გადახდა არ

შები სამეწარმ

სი და აღნიშნ

სი ანგარიშები

ლისწინებულ

ისთვის გადა

მიერი მატერ

აბრუნებლად

კრულების პირ

ლი ნაშთისა დ

ლობაში, კლიე

ე ითვლება და

რიშზე ოპერაც

უტის გაცვლა

ოტარო წესით

ი მომსახურებ

ინფორმაცია

ნხორციელებუ

ოპერაციები კა

ალების გარეშ

ას კლიენტს ა

მ შემთხვევაში

მდებლობასთ

შეცდომით

მოყენებული თ

ის 9.1.7 პუნქტ

ნგარიშები და

რსებული ან/

დება მცდარი;

იმე წინაპირო

სახურებებით

ლშეკრულებით

ის 9.3.9 პუნქტ

გათვალისწინ

ენებით (მათ

ები და მომსახ

კლიენტის 

სით: 

მდენიმე ტრა

გარიგებას. ტ

ალიზაციის აღ

ზაქციის განხო

ბას. საყურად

აციაზე დაყრ

ქმედებს უკანო

დაყრდნობით

ანაშაულში კლ

ბრალდების ა

ყვანილია ტე

დან და წყარო

ორგანოები და

ციის აღკვეთი

ც ბანკის მიერ

ში მონაწილე მ

რ არის ვალდ

ლ პუნქტებში

ულებით მიიღ

8 

წილის გამოყე

რ ათავისუფლ

მეო მიზნების

ნულის თაობა

ი სამეწარმეო ს

ლი პირების შ

აცემული ნე

რიალური თუ

; 

რობები. 

და განხორციე

ენტის მხრიდ

ადასტურებუ

ციების საწარმ

, ფულის განა

თ დამოწმებულ

ბით; 

და დოკუ

ული/განსახორ

ანონმდებლობ

შე წინამდებარ

ანგარიშით მო

ი, თუ კლიენტ

თან შეუსაბამო

ჩარიცხული

თანხის 0.2%-

ტით გათვალი

შეწყვიტოს წი

/და კლიენტი

; 

ობა, დამატები

თ 1 (ერთი) წლ

თ გათვალისწი

ტით გათვალი

ნებული წესით

შორის ინტერ

ხურებები. 

და კლიენტთ

ანზაქციის კა

ტრანზაქციის ს

ღკვეთის ხელ

ორციელება, რ

დღებო ანუ არ

დნობით განს

ონო შემოსავლ

თ ბანკისთვის

ლიენტის, მისი

ან სხვაგვარი

ერორისტ ან

ოების მონაცემ

ა სხვა) გადაწყ

ის ხელშეწყობ

რ მიღებული გ

მხარის და ოპე

დებული დაამ

მითითებულ

ღოს გადაწყვე

ენებისათვის გ

ლებს კლიენტს

სთვის გამოიყ

აზე ბანკი იქნე

საქმიანობისთ

შეცვლის შემთ

ებისმიერი დ

უ არამატერი

ელებული ოპ

ან ბანკისთვი

ულად; 

მოებლად, რო

აღდება და სხვ

ლი მინდობილ

უმენტი ანგ

რციელებელი

ბით დადგენი

რე ხელშეკრუ

ომსახურებაზე

ტი არ წარმო

ობის შესახებ;

თანხა და გ

-ის ოდენობით

სწინებული ვ

ინამდებარე ხ

ის მიერ წარ

ითი პირობა ა

ლის განმავლო

ინებულ პირო

ისწინებული გ

თ შეწყვიტავს

რნეტ ბანკი, მო

თან დაკავშირ

ანონიერებასთ

საეჭვო ოპერა

ლშეწყობაზე სა

რომელიც ეხებ

რაკოოპერირე

საზღვრული ქ

ლის ლეგალიზ

ს ცნობილი გ

ი წარმომადგე

ეჭვის არსებ

ტერორიზმი

ებიდან პირის

ყვეტილებით

ბაზე საქართვ

გონივრული ზ

ერაციის შინა

მტკიცოს 9.3.9

ლი გარემოებებ

ტილება საბან

გამოყენებულ

ს ნაკისრი ვალ

ყენოს მხოლო

ება ინფორმირ

თვის; 

თხვევაში, თა

დოკუმენტის,

იალური საშ

პერაციების შ

ის პრეტენზიი

ომელიც არ არი

ვა ოპერაცია;

ლობის საფუძვ

გარიშის გახ

ი ოპერაციის კ

ილი წესით; 

ულებით გათვ

ე; 

ოადგენს ბანკი

გადაახდევინო

თ მისი სარგე

ვალდებულებ

ხელშეკრულებ

რდგენილი ინ

ან/და ბანკის 

ბაში; 

ობებსა და ვალ

გარემოებები; 

ს წინამდებარე

ობაილ ბანკი, 

რებული პირ

თან დაკავშირ

აციად ან უჩვე

აქართველოს კ

ბა საყურადღე

ებადი (არამო

ქვეყანა ან ქვე

ზაციის სუსტი

გახდა ფულის

ენლის ან სხვა

ბობის შესახე

ის ხელშემწყო

ს ამორიცხვამ

სხვა რამ არ დ

ველოს კანონ

ზომების მიუხ

არსის იდენტ

.1-9.3.9.4 პუნ

ბის შესახებ ი

ნკო ოპერაცი

ლი თანხის 0.2%

ლდებულების

ოდ იმ შემთხვ

რებული. წინა

ვად უზრუნვ

, ასევე საბ

უალების გა

შესახებ. ამონა

ის წარუდგენ

ის კანონმდებ

ველზე მიანდ

ხნის, კლიენ

კანონდებლობ

ვალისწინებულ

ის მიერ მოთხ

ოს კლიენტს 

ებლობის თით

ის დარღვევი

ბა,  იმ შემთხვ

ნფორმაცია (დ

მიერ კლიენტ

ლდებულებებს

 

ე ხელშეკრულ

ბანკომატი დ

რების ანგარი

რებით ან მოთ

ეულო გარიგე

კანონმდებლო

ებო ზონებში 

ოთანამშრომლ

ეყნის ტერიტო

ი მაკონტროლ

ს გათეთრება

ა დაკავშირებ

ებ, ასევე თუ

ობ პირთა სი

მდე, თუ შესაბ

დადგინდება; 

ნმდებლობით

ხედავად ვერ 

ტიფიკაცია. 

ნქტებში მითი

ინფორმაციის 

ების შესრულ

%-ის ოდენობ

ს შესრულების

ვევაში, თუ მა

ააღმდეგ შემთ

ველყოს  ბანკ

ბანკო მომსა

მორთმევა შე

აწერის მიღებ

ნლობის შემთ

ბლობით აკრძ

დოს მესამე პირ

ნტის სრულ

ბასთან შესაბა

ლი წესით ჩა

ხოვნილ ინფო

ჯარიმა აღნ

თოეული დღ

ს შემთხვევაშ

ვევაში თუ: 

დოკუმენტურ

ტისთვის წაყე

ს; 

ლებას. 

და სხვა) შეთავ

იშ(ებ)ზე ოპერ

თხოვნილი ო

ებად მიჩნევის

ობის მოთხოვ

თანხის გადა

ლე) ზონად ი

ორიის ნაწილ

ლებელი მექანი

აში, სხვა ეკონ

ული იურიდ

უ საბანკო ოპ

იაში. ამ შემთ

ბამისი კომპეტ

 გათვალისწი

ხერხდება კლ

ითებული გარ

ნებისმიერი წ

ლების ნაწილო

ბით მისი 

საგან; 

ას ექნება 

თხვევაში, 

კის მიერ 

ახურების 

ემდგომი 

ბიდან 15 

თხვევაში, 

ძალული; 

რს;  

ლყოფილი 

ამისობის 

მოწეროს 

ორმაციას 

ნიშნული 

ისათვის, 

ი; 

რი ან/და 

ენებული 

ვაზოს და 

რაციების 

ოპერაცია 

სას ბანკი 

ვნებს; 

რიცხვას, 

ითვლება 

ლი, სადაც 

იზმი); 

ნომიკურ 

იული ან 

პერაციის 

თხვევაში 

ტენტური 

ინებული 

ლიენტის, 

რემოების 

წყაროთი 

ობრივ ან 



 

სრულ

ეკისრე

საწინა

ინსტი

გათვალ

სხვა უ

ბანკი 

ამასთა

ქმედებ

მოთხო

9.4 ბან

9.4.1  

წარმო

9.4.2 კლ

ანგარი

9.4.3 მ

საკომი

9.4.4 სრ

9.4.5 კ

დარღვ

 

10.1  წი
პასუხს

10.2  კლ
10.3 ბა
10.3.1 ნ

ხელშე

10.3.2 შ

თუ ეს 

10.3.2.

10.3.2.2

ნებისმ

10.3.2.3

10.3.2.4

10.3.2.5

ნაწილ

ოპერატ

10.3.2.6

ქმედებ

10.3.2.7

(ადრეს

10.3.2.8

ტერორ

10.3.2.9

ან/და ო

 

11.1  მხ
დაუძლ

გათვალ

11.2  „დ
გაფორ

სტიქი

მიწისძ

კონტრ

11.3  თ
ვადებზ

11.4  მხ
ვალდე

დასრუ

11.5  შე
გარემო

ლად შეწყვეტი

ება კლიენტს;

ააღმდეგო  და

იტუტებისთვი

ლისწინებულ

უტყუარ მონაც

ვალდებული

ან, კლიენტი

ბებით (ბანკი

ოვნაზე.  

ნკი ვალდებულ

დროულად 

ებისას დაიცვ

ლიენტის მოთ

იშზე გახორცი

მოთხოვნისთა

ისიოს შესახებ

რულად დაიც

კლიენტი ვალ

ვევის შედეგად

ინამდებარე ხ

ს აგებენ წინამ

ლიენტს ეკრძ

ანკი არ არის პ

ნებისმიერი ს

ეკრულების ნე

შედეგებზე (მ

გამოწვეული

1 კლიენტის დ

2 კლიენტის მ

მიერ საბუთში

3 კლიენტის მ

4 კლიენტისთ

5 კლიენტის ა

ლებისა და აქს

ტორის ან/და 

6 კლიენტის 

ბით ან/და ბან

7 ნებისმიერი
სატის) მომსახ

8 გადარიცხვი

რიზმის დაფი

9 საკორესპოდ
ოპერაციის გა

ხარეები თავი

ლეველი ძალ

ლისწინებულ

დაუძლეველი

რმების დროს 

ური მოვლენ

ძვრა, მეწყერე

როლს და რომ

თუ ნებისმიერ

ზე, მაშინ ეს ვ

ხარე, რომლი

ებულია დაუ

ულებიდან, წე

ეუტყობინებლ

ოებების არსებ

 

ის შესახებ; 9

; ბანკის მიერ 

ა  დანაშაული

ის, დაწესებუ

ლი კონფიდენც

ცემებზე დაყრ

ი იქნება, გააუ

ი უარს აცხა

ის მიერ ამ ხ

ლია: 

და კლიენტი

ვას მოქმედი კ

თხოვნით მია

იელებული ოპ

ანავე მიაწოდ

ბსრულად და

ცვას წინამდებ

ლდებულია, აუ

დ ბანკისთვის

ხელშეკრულე

მდებარე ხელშ

ალება ამ ხელ

პასუხისმგებელ

სახით დამდგა

ებისმიერი პირ

მათ შორის, კლ

ია: 

დავალებით ო

მიერ ბანკისთ

ი მითითებულ

მიერ განაცხად

თვის ამ ხელშე

ან სხვა ნების

სესუარების), 

ნებისმიერი ს

მიერ ბანკისთ

ნკისგან დამო

 შეზღუდვით

ხურე ან/და შუ

ის ოპერაციი

ინანსების ან/დ

დენტო ბანკის

ანხორციელებ

ისუფლდებია

ის [ფორს-მაჟ

ლი ვალდებულ

ი ძალის“ ქვ

და რომელთა

ნები, გაფიცვე

ების ჩამოწოლ

მელთა თავიდ

რმა ზემოხსენე

ვადები ამ გარ

ისთვისაც ფორ

უყოვნებლივ, მ

ერილობით აც

ლობის და/ან 

ბობას, როგორ

9.3.9.1-9.3.9.4 

კლიენტის შე

ის  აღმკვეთი 

ულებებისთვი

ციალურობის

რდნობით და

უქმოს წინამდ

დებს წინამდ

ხელშეკრულე

ის მიერ წარმ

კანონმდებლო

წოდოს მას ამ

პერაციების შ

ოს კლიენტს 

იცვას წინამდ

ბარე ხელშეკრ

უნაზღაუროს

ს მიყენებული

ებით ნაკისრი

შეკრულებით

ლშეკრულებით

ლი: 

არ ზიანზე, მა

რობის დარღვ

ლიენტის მიერ

ოპერაციის გან

თვის მიწოდებ

ლი ინფორმაც

დის ან/და განც

ეკრულებით მ

სმიერი პირის

პროგრამული

სხვა პირის მი

თვის მიწოდე

უკიდებელი ნ

თ, რომელიც დ

უამავალი ბან

ს ან/და გად

და სხვა მიზნი

ს  (რომლის მ

ბის/დასრულე

11. პასუხისმ
ან პასუხისმგ

ჟორი] მოქმედ

ლებების შესრუ

ვეშ იგულის

ა დადგომა და

ები, საბოტაჟი

ლა, ეპიდემია

დან აცილებაც 

ებულმა გარემ

ემოების მოქმ

რს-მაჟორულ

მაგრამ ნების

ცნობოს მეორე

დაგვიანებულ

რც პასუხისმგ

 

პუნქტებში მ

ესახებ ინფორ

სამსახურები

ის და ორგ

ს დარღვევად

აამტკიცებს 9.

დებარე პუნქტ

დებარე პუნქ

ებით ნაკისრ

მოდგენილი ი

ობის მოთხოვნ

მონაწერი საბა

ესახებ;  

ინფორმაცია

დებარე ხელშეკ

რულების პირ

ს ბანკს წინამდ

ი ნებისმიერი

10. მხარ
ი ვალდებულ

თ და საქართვე

თ გათვალისწი

ათ შორის მეს

ვევის შედეგად

რ ნებისმიერი

ნხორციელები

ბული ინფორ

იის) უზუსტო

ცხადების არა

მინიჭებული უ

ს კუთვნილი

ი უზრუნველ

იზეზით 

ებულ მონაცე

ნებისმიერი მი

დაწესებულია

ნკი,რაც აფერხ

დასარიცხი თ

ით ბლოკირებ

ეშვეობითაც ს

ების გაჭიანურ

გებლობის გა

გებლობისგან

დების პერიო

ულება/ ან ჯერ

სხმება გარემ

ა ზემოქმედებ

ი ან სხვა საწ

ა, წყალდიდო

მათი მხრიდა

მოებამ უშუალ

მედების დრო

ი გარემოებებ

მიერ შემთხვ

ე მხარეს. 

ლი შეტყობინ

ებლობისგან გ

9 

მითითებული

რმაციის და მ

ისთვის, ასევე

განიზაციების

; იმ შემთხვევ

3.9.1-9.3.9.4 პ

ტით გათვალი

ტით გათვალ

ი ვალდებულ

ინფორმაციის

ნები; 

ანკო ანგარიშ

საბანკო მომს

კრულების პი

ობები; 

დებარე ხელშ

სახის ზიანი.

რეთა პასუხის

ლებების შეუსრ

ელოს მოქმედ

ინებული მომ

სამე პირის მი

დ; 

 პირის წინაშე

ით; 

რმაციის (მათ

ობით ან/და უ

ასწორი ან/და

უფლებების კ

კომპიუტერის

ლყოფის გაუმა

ემებში დაფი

იზეზით; 

იმ სახელმწიფ

ხებს ან/და მთ

ანხის, უკანო

ბით; 

სრულდება გა

რებისათვის.

მომრიცხავი გ

ვალდებულე

ოდში, თუ მის

როვანი შესრუ

ოებები, რომ

ბა მხარეებს არ

წარმოო არეუ

ობა და სხვა

ან შეუძლებელ

ლოდ იმოქმედ

ოის შესაბამისა

ბის დადგომი

ევაში არაუგვ

ნების შემთხვ

გათავისუფლ

ი გარემოებებ

ონაცემების  გ

ე საერთაშორ

სთვის,  არ

ვაში, თუ კლ

უნქტებში მი

ისწინებული

ლისწინებული

ლებების დარ

ს ზუსტი დაც

იდან ან/და ნე

სახურებისთვ

ირობები. 

შეკრულების პ

მგებლობა 

რულებლობის

დი კანონმდებლ

მსახურების გა

იმართ, რომელ

ე ვალდებულ

შორის საგად

სწორობით; 

არასრულყოფ

კლიენტის მიე

ს ტელეფონის

ართაობით; ი

იქსირებული

ფოს ტერიტო

ლიანად ან ნა

ონო შემოსავლ

ადარიცხვა), მ

გარემოებები 

ებების სრულ

სი მიზეზით

ულება. 

მლებიც არ

რ შეეძლოთ თ

ულობა, სამოქ

მსგავსი მოვლ

ლია. 

და ხელშეკრულ

ად თანაბარზო

ის გამო შეუძ

ვიანეს 5 (ხუთ

ვევაში იგი კა

ლების საფუძვე

ბის არარსებო

გადაცემა უკა

რისო და შიდ

განიხილება

ლიენტი სასამა

თითებული გ

საბანკო ოპერ

ი შეზღუდვე

რღვევით) მი

ცვით აწარმო

ებისმიერი სხ

ვის დადგენილ

პირობების დ

ს ან არაჯერო

ლობით დადგ

ამოყენება კან

ლიც გამოწვეუ

ლების შეუსრუ

დახდო დავალ

ფილი შევსები

ერ გამოუყენებ

ს აპარატის ა

ინტერნეტ-პრო

მიმღები ან/დ

ორიაზე, რომელ

აწილობრივ ბლ

ლის ლეგალი

მიერ ოპერაცი

(ფორს-მაჟორ

ლი და ნაწილ

შეუძლებელი

არსებობდნე

თავიდან აეცილ

ქალაქო მღელ

ლენები, რომ

ლებით ნაკისრ

ომიერად გაიზ

ლებელი გახდ

თი) დღისა ამ

რგავს უფლე

ელს. 

ობის ფაქტის

ანონო შემოსავ

დასახელმწიფ

წინამდებარ

ართლოსთვის

გარემოებების

რაციების შეს

ების დაწესებ

ყენებული ზ

ოოს საბანკო ო

ხვა ინფორმაც

ლი ტარიფები

და კანონმდებ

ოვანი შესრულ

გენილი წესით

ნონთან შეუსაბ

ულია კლიენტ

ულებლობით დ

ლებაში ან ბან

ით; 

ბლობით; 

ნ/და სხვა მო

ოვაიდერის, ტ

და შუამავალ

ლზეც მოქმედ

ლოკავს თანხი

იზაციის აღკ

იის შესრულე

რი) 

ლობრივი შეუ

ია წინამდება

ნ წინამდება

ლებინათ და გ

ლვარება, ომი

მელიც არ ექვ

რი ვალდებულ

ზრდება. 

და ვალდებუ

მ გარემოების

ბას, დაეყრდნ

 მტკიცების

ვლის ლეგალ

ფოებრივი ფი

რე ხელშეკრ

ს მიმართვის

ს არარსებობი

რულების შეზ

ბის შედეგად

ზიანის ანაზღ

ოპერაციები დ

ცია მისი ანგარ

ისა და მომსა

ბლობის მოთხ

ლებისთვის, მ

თ; 

ბამო მიზნით

ტის მიერ წინა

დამდგარ შედ

ნკში წარდგენ

ოწყობილობებ

ტელეკომუნიკ

ლი ბანკის ნებ

დებს თანხის მ

ის მიღებას; 

კვეთის ხელშ

ებაზე უარის შ

უსრულებლობ

არე ხელშეკრუ

არე ხელშეკრ

გადაელახათ;

, ბლოკადა, ა

ვემდებარება

ლებების შესრ

ულებების შეს

ს დადგომიდა

ნოს ფორს-მაჟ

ტვირთი 

ლიზაციის 

ინანსური 

ულებით 

გზით ან 

ის ფაქტს, 

ზღუდვა. 

დ ბანკის 

ღაურების 

და მათი 

რიშის და 

ახურების 

ხოვნების 

მხარეები 

; 

ამდებარე 

დეგებზე), 

ნილ სხვა 

ის (მათი 

კაციების 

ბისმიერი 

მიმღების 

შეწყობის, 

შედეგად 

ბისათვის 

ულებით 

რულების 

კერძოდ: 

აჯანყება, 

მხარეთა 

რულების 

რულება, 

ან და/ ან 

ჟორული 



 

11.6  შე
საჭირო

11.7 თ
ხელშე

კანონმ

12.1  მხ
და მი

გულის

დოკუმ

სარგებ

12.1.1ი

12.1.2ი

12.1.3ი

12.2 კლ
ნებისმ

ამასთა

ბაზიდ

წესით

12.3  ბა
მიუხე

საქართ

ბიურო

ნაშთს,

სხვ. ი

საკრედ

ბაზები

12.4  კლ
მონაცე

ხელშე

მონაცე

12.5 კლ
დამუშ

განადგ

შემთხ

13.1 ხე
გათვალ

13.2  კლ
ხასიათ

წერილ

13.3 კლ
ბანკის

საოპერ

უფლე

ნებისმ

www.n

13.4 მხ
დასაშვ

ნებისმ

მოთხო

13.5 წი
ჩაბარე

13.5.1 ა

ელექტ

13.5.2 თ

გაგზავ

- კური
შეტყო

(რომელ

დარეგ

ეტყობინებაში

ო, თუ აღნიშნ

უ დაუძლევე

ეკრულების პი

მდებლობის შ

ხარეები ვალდ

ის დასრულებ

სხმობს ამ ხ

მენტურ ან ს

ბლობა შეზღუ

იმ ინფორმაცი

იმ ინფორმაცი

იმ ინფორმაცი

ლიენტი ასევე

მიერი სახის პ

ან, კლიენტი 

დან ბანკისთვი

, წინამდებარ

ანკი უფლება

დავად, მასზე

თველოს“ (ს.კ.

ოს მონაცემთა

, სასამართლო

ინფორმაციას.

დიტო  საინფო

იდან, რომლე

ლიენტი აცხა

ემები, ბანკმა

ეკრულება კო

ემების სათანა

ლიენტი ვალ

შავებასა და გ

გურება. ბანკ

ვევებში და წე

ელშეკრულებ

ლისწინებულ

ლიენტი, თან

თის ინფორმა

ლობით აცნობო

ლიენტი უფლ

ს მიერ დადგ

რაციო განყოფ

ებების დამცვ

მიერი ფორმი

nbg.gov.ge/cp 

ხარეთა შორის

ვებია კლიენტ

მიერი სხვა ო

ოვნიდან გონი

ინამდებარე 

ებულად ითვლ

ადრესატის მ

ტრონული დო

თუ შეტყობი

ვნილად და ად

იერის ან საფ

ობინება გაგზა

ლსაც უფრო ა

გისტრირების 

 

ი მითითებულ

ნული ფაქტები

ელი ძალის 

ირობები. შეთ

შესაბამისად. 

დებულნი არ

ბის შემდეგაც

ხელშეკრულებ

სხვა სახის ინ

უდული ან აკრ

იაზე, რომელი

იაზე, რომლის

იაზე, რომლის

ე ანიჭებს ბა

პერსონალურ

თანახმაა, ბა

ის აუცილებე

ე ხელშეკრულ

ამოსილია, კლ

ე არსებული ნ

 204470740), ა

ა ბაზაში. გადა

ო და სააღსრუ

  ამასთან,  კლ

ორმაციო  ბიუ

ბთანაც ბანკს 

ადებს თანხმო

ა გადასცეს 

ნფიდენციალ

ადო დაცვას.  

დებულია წე

ადაცემასთან 

კი უზრუნვე

ესით. 

ა მოქმედებას

ლი მოვლენები

ახმაა მოკლე 

აცია. კლიენტ

ოს ბანკს და მ

ლებამოსილია

გენილი ფორ

ფილებაში, ას

ველი 10 სამუ

ით. პრეტენზ

ს ნებისმიერი

ტისთვის შეტ

ოპერატიული 

ივრულ ვადაშ

ხელშეკრულე

ლება: 

მიერ მისი მ

ოკუმენტით, ქ

ნების მიღება

დრესატის მიე

ფოსტო გზავ

ავნილია ბანკი

ადრე ექნება 

მომდევნო სა

ლი ფაქტები 

ი საყოველთა

მოქმედება 

თანხმების მიუ

იან, არ გაახმ

ც, მეორე მხა

ბიდან ან/და

ნფორმაციას, 

რძალულია მხ

იც არის ან გახ

ს მოპოვებაც მ

ს გამჟღავნება

ნკს უპირობო

რ ინფორმაცია

ნკმა მიიღოს 

ელი კლიენტი

ლებით გათვალ

ლიენტის დამა

ნებისმიერი ინ

ამ ბიუროს მიე

ასაცემი ინფო

ულებო წარმო

ლიენტი  თანა

უროდან, მოვ

გააჩნია საჯარ

ობას მის შეს

ბანკის მიერ

ლობის დაცვის

ერილობით გ

დაკავშირები

ელყოფს მონ

ს იწყებს მხარ

ის დადგომის 

ტექსტური შე

ტი ვალდებულ

მოითხოვოს აღ

, წინამდებარ

რმით. პრეტენ

სევე ბანკის ვ

უშაო დღის 

ზიის წარდგენ

ი ოფიციალურ

ყობინების მი

საშუალებით

ში მას წარედგ

ებით შეტყო

მიღების დღე

ქვითრით, შეტ

ა არ არის და

ერ მიღებულა

ვნილის მეშვე

ის მიერ, გაგზ

ადგილი); (ბ)

ამუშაო დღეს;

 

დადასტურებ

აოდაა ცნობილ

გაგრძელდება

უღწევლობის

12.  კონფი
მაურონ კონფი

არის წინასწა

ა მასთან და

მათ შორის: 

ხარეთა შეთან

ხდება მესამე პ

მოხდება სხვა

ც მოხდება რო

ო უფლებამოს

ას (მონაცემებ

სსიპ სახელმ

ის პერსონალ

ლისწინებულ

ატებითი თან

ნფორმაცია გა

ერ დადგენილ

ორმაცია შეიძლ

ოების მიმდინ

ახმაა,  ბანკმა

ვალეთა რეეს

რო ან/და სპეც

ახებ ბანკში ა

 შერჩეულ მ

ს შესახებ და, 

განაცხადოს უ

ით და მოითხ

ნაცემთა დამ

13.  დას

რეების მიერ მ

შემთხვევებში

ეტყობინების

ლია იმ შემთ

ღნიშნულის შ

რე ხელშეკრუ

ნზიის ფორმი

ვებგვერდის მ

განმავლობაშ

ნის და განხი

რი ურთიერთ

იწოდება ფაქს

თ გზავნილის

გინება შეტყობ

ობინება, გარდ

ეს, თუ შეტ

ტყობინების შე

ადასტურებულ

ად ჩაითვლებ

ეობით წერილ

ზავნიდან 3 (ს

 თუ შეტყობი
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ბულ უნდა იქ

ლი. 

ა ერთ თვეზ

შემთხვევაში,

იდენციალურ

იდენციალურ

რი წერილობ

აკავშირებული

ბანკისა და კ

ნხმებით/ან და

პირებისათვის

წყაროებიდან

ომელიმე მხარ

სილებას, ნებ

ი, ჩანაწერები

მწიფო სერვი

ლური მონაცემ

ლი მიზნითა დ

ნხმობის გარეშ

ადასცეს საკრე

ლი წესების შეს

ლება მოიცავდ

არეობასა და

მასზე  არსებ

სტრიდან ან/დ

ციალური წვდ

არსებული კო

მხოლოდ იმ

თუ აღნიშნუ

უარი, მის მ

ხოვოს მონაცე

უშავების შე

სკვნითი  დებ

ისი ხელმოწე

ი; 

ან/და ელ.ფოს

თხვევაში, თუ

შეწყვეტა;   

ლებასთან დ

ის მიღება შე

მეშვეობით. ა

ი და შედეგი

ილვის ინსტრ

თობა უნდა ა

სის, ელექტრო

გზით, იმ პი

ბინების წერილ

და ხელშეკრ

ყობინების მ

ესაბამისი სხვ

ლი ადრესატ

ა: 

ლობითი შეტ

სამი) კალენდ

ინება გაგზავნ

ქნეს კომპეტე

ზე მეტხანს, 

, დავას წყვეტ

რობის დაცვა

რი ინფორმაცი

ბითი თანხმო

ი  ნებისმიე

კლიენტის შე

ა კანონით. ეს

ს ხელმისაწვდ

ნ; 

რის მიერ კანო

ბისმიერ დრო

ი ან/და საბუთ

სების განვით

მები, საჭირო

და ამ მიზნის გ

შე, წინამდება

ედიტო საინფ

საბამისად, რი

დეს: კლიენტი

შედეგებს და

ბული  ნებისმ

და ყველა საჯ

დომა; 

ონფიდენციალ

მესამე პირ

ული მესამე პი

მიერვე მიცემ

ემთა დამუშავ

ეწყვეტას და

ბულებები 

ერის მომენტი

სტის მეშვეობ

შემდგომში

აკავშირებით

ესაძლებელია

ასევე, მის პრ

ი კლიენტს ე

რუქცია იხილ

ტარებდეს წე

ონული ფოსტ

ირობით რომ

ლობითი ფორ

რულებით პი

მიღება დადა

ვა საშუალებით

ტის მიერ, ნებ

ტყობინების ა

დარულ დღეში

ნილია კლიენ

ენტური ორგა

მხარეები უ

ტს საერთო სას

ია ხელშეკრუ

ობის გარეშე. 

ერი სხვა სახ

ესახებ პერსო

ს შეზღუდვა არ

დომი მხარეთა

ონის მოთხოვნ

ოს გაეცნოს მ

თები) ნებისმ

თარების სააგე

ო მოცულობით

განსახორციელ

არე ხელშეკრუ

ფორმაციო ბიუ

ის შედეგადაც

ის საიდენტიფ

 კლიენტის ვა

მიერი  ინფორ

ჯარო ან/და

ლური ინფორ

რს, რომელთა

ირი უზრუნვ

მულ თანხმო

ვების შეწყვეტ

განადგურებ

იდან და წყდე

ბით მიიღოს 

აღარ ექნება

ბანკში წარა

ა როგორც ბა

რეტენზიას გა

ეცნობება შეტ

ლეთ ეროვნულ

ერილობით ფ

ტის, დისტანც

მ, კლიენტის

რმაც. 

ირდაპირ გათ

ასტურებული

თ და ა.შ.); 

ბისმიერი ასეთ

ან დეპეშის გ

ი, ან ჩაბარები

ნტის მიერ, ბა

ანოს მიერ. დ

ფლებამოსილ

სამართლო სა

ულების მოქმე

კონფიდენცი

ხის შეთანხმე

ნალურ ინფო

რ ვრცელდება

აგან დამოუკი

ნათა შესაბამი

მის (კლიენტი

იერ ადმინის

ენტოს მონაც

თ, კანონმდებ

ლებლად; 

ულებით დად

უროს, მათ შო

ც კლიენტი აღ

ფიკაციო მონაც

ალდებულებე

რმაცია ნების

სპეციალური

რმაცია, მათ შ

ანაც ბანკს გ

ელყოფს კლი

ობაზე პერსონ

ტა ან/და დამუ

ბას კანონით

ება წინამდება

ნებისმიერი მ

სურვილი ინ

დგინოს წერი

ანკის ნებისმი

ნიხილავს ბა

ტყობინების ბ

ლი ბანკის ი

ფორმას. ოპერა

იური, ან ბანკ

მოთხოვნის შ

თვალისწინებ

ია ადრესატის

თი შეტყობინ

გაგზავნის შე

ის დადასტურ

ანკის კანცელა

დადასტურება

ლნი არიან შე

აქართველოს

ედების განმავ

იალური ინფ

ებიდან გამო

ორმაციას, რო

ა: 

იდებლად; 

ისად. 

ის) შესახებ ა

სტრაციულ ორ

ცემთა ელექტრ

ბლობით დად

დგენილი შეზ

ორის სს „კრედ

ღირიცხება საკ

ცემებს, დავალ

ებთან დაკავშ

სმიერ  დროს

ი საძიებო მო

შორის პერსო

გაფორმებული

იენტის პერსო

ნალური მონ

უშავებულ მო

თ გათვალისწ

არე ხელშეკრ

მათ შორის სარ

ნფორმაციის

ილობითი პრ

იერი სერვის

ნკის მომხმარ

ბანკისთვის მ

ინტერნეტ - გ

ატიულობის

კის მიერ დად

შემთხვევაში, 

ბული შემთხ

ს მიერ (მათ

ნება სათანად

ემთხვევაში -

რების თარიღ

არიაში შეტყო

არ არის 

ეცვალონ 

მოქმედი 

ვლობაში 

ფორმაცია 

ომდინარე 

ომლითაც 

არსებულ 

რგანოში. 

რონული 

დგენილი 

ზღუდვის 

დიტინფო 

კრედიტო 

ლიანების 

შირებულ 

მიიღოს 

ონაცემთა 

ონალური 

ი ექნება 

ონალური 

ნაცემების 

ონაცემთა 

წინებულ 

ულებით 

რეკლამო 

მიღების, 

რეტენზია 

ცენტრის  

რებელთა 

მისაღები 

გვერდზე 

მიზნით, 

დგენილი 

ამგვარი 

ხვევებისა 

თ შორის 

ო წესით 

- (ა) თუ 

ღის დღეს 

ობინების 



 

- ფაქს
შემთხ

შეტყო

13.5.3 თ

შეტყო

არარსე

კლიენ

13.6  მხ
განსაზ

მხარე 

ვალდე

მხარეს

და სხვ

13.7  ი
საქართ

13.8  წი
საფუძ

ამასთა

აღსასრ

13.9  ბა
(ათი) 

განთავ

ხელშე

წინამდ

იმავე პ

13.10 ბ
მოსახე

სერვის

13.11 კ
შეწყვე

ხელშე

გაუქმე

გათვალ

შეწყვე

შეტყო

დავალ

13.12 თ
პუნქტ

ხელშე

13.13 წ
დოკუმ

ხელშე

13.14 ხ
13.15 წ

სის, ელექტრ

ვევაში - (ა) 

ობინება გაგზავ

თუ შეტყობინ

ობინება დაუბ

ებობის გამო,

ნტის საკონტაქ

ხარეები ურ

ზღვრულ მისა

აცნობებს მ

ებულია აღნი

ს, წინააღმდეგ

ვა) ჩაითვლება

მ საკითხების

თველოს მოქმ

ინამდებარე 

ველზე. შეთა

ან, ბანკი უფლ

რულებლად ს

ანკს უფლება 

კალენდარულ

ვსების გზით

ეკრულება დ

დებარე ხელშე

პირობებით; 

ბანკი უფლებ

ერხებელი ნებ

სცენტრების შ

კლიენტი ან 

ეტამდე 10 (ათ

ეკრულების შ

ებას. ბანკი 

ლისწინებულ

ეტამდე 10 (ათ

ობინებიდან 5

ლიანება; 

თუ ხელშეკრუ

ტების ნამდვილ

ეკრულებით გ

წინამდებარე ხ

მენტის სისტ

ეკრულების პი

ხელშეკრულე

წინამდებარე ხ

 

ონული ფოს

თუ შეტყობი

ვნილია კლიე

ნება გაგზავნი

ბრუნდება გა

, ადრესატი უ

ქტო მონაცემე

თიერთობას 

ამართზე/ საკო

მეორეს წერი

იშნული მისა

გ შემთხვევაში

ა ჯეროვნად შ

ს მოწესრიგებ

მედი კანონმდ

ხელშეკრულე

ანხმების მიუ

ლებამოსილია

სამოქალაქო სა

აქვს წინამდე

ლი დღით ად

თ; კლიენტი 

და გადაუხად

ეკრულება მას

ბამოსილია, ც

ბისმიერი, მათ

შენობებში ინფ

ბანკი უფლე

თი) კალენდარ

შეწყვეტა არ 

ვალდებულ

ლი ბანკისთვი

თი) კალენდარ

5 (ხუთი) კა

ულების რომე

ლობაზე. ბათ

გათვალისწინე

ხელშეკრულე

ტემურად გამ

ირობების ან/დ

ბის შინაარსი 

ხელშეკრულე

სტის, მოკლე

ინება გაგზავ

ენტის მიერ ბა

ილია ბანკის  

აგზავნილ მი

უარს განაცხად

ები 

განახორციელ

ონტაქტო მონ

ილობით, აგრ

ამართ(ებ)ის ა

ი, მხარის მიე

შესრულებულ

ბისას, რომლე

დებლობით; 

ებასთან დაკა

უღწევლობის შ

ა პირველი ინ

აპროცესო კოდ

ებარე ხელშეკრ

დრე ბანკის ო

უფლებამოს

დოს ბანკს ნე

სში შეტანილ 

ცალმხრივად 

თ შორის, დის

ფორმაციის 10

ებამოსილია ნ

რული დღით

გულისხმობს

ლია ხელშეკრ

ის მოსახერხ

რული დღით 

ლენდარული

ელიმე პუნქტ

თილი დებულ

ებული მიზან

ების სათაურე

მართვა და ა

და მთლიანი ხ

მთლიანად შ

ების დანართე

 

ე ტექსტური

ვნილია ბანკი

ანკის მიერ შეს

მიერ, იგი მიღ

ისამართზე/საკ

დებს შეტყობ

ლებენ ხელშ

ნაცემებზე ან ს

რეთვე ბანკის

ან მათი რომე

ერ აღნიშნულ

ლად; 

ებიც ამ ხელშ

ავშირებულ

შემთხვევაში

ნსტანციის სა

დექსის შესაბა

რულების ტექ

ოფიციალურ

სილია 10 (ა

ებისმიერი ს

ცვლილებებთ

შეცვალოს

სტანციური სა

0 (კალენდარუ

ნებისმიერ დ

თ ადრე აცნობ

ს წინამდებარ

რულების შ

ხებელი ნები

ადრე. ხელშე

ი დღის ვად

ი მიჩნეულ ი

ლების ნაცვლა

ნი; 

ებისა და ფრაზ

ადვილად წა

ხელშეკრულე

ეესატყვისება

ები წარმოადგ

11 

 შეტყობინებ

ის  მიერ, გაგ

საბამისი შეტყ

ღებულად ით

კონტაქტო მო

ბინების მიღებ

შეკრულებით

სხვა ნებისმიე

სთვის ცნობი

ელიმე მონაც

ლ მისამართზე

შეკრულებით

შესაძლო და

დავა განსახი

სამართლოს მ

ამისად; 

ქსტში შეიტან

ვებ-გვერდზე

ათი) კალენდ

სახის გადასა

თან ერთად ჩა

ნებისმიერი

აშუალებით, ბ

ული დღით ად

დროს შეწყვიტ

ოს ბანკს წერ

რე ხელშეკრუ

ეწყვეტაზე

ისმიერი, მათ

ეკრულების შე

დაში სრულად

იქნება ბათილ

ად გამოიყენე

ზების ნუმერა

აკითხვადობა

ების ინტერპრ

ა მხარეთა ნებ

გენს მის განუყ

ბის ან/და ს

გზავნის თარ

ყობინების მიღ

თვლება იმ შემ

ონაცემებზე შ

ბაზე, ან თავს

თ ან/და  მა

ერ მისამართზ

ილ კლიენტი

ცემის ცვლილ

ე განხორციელ

არ არის გათ

ავებს მხარეებ

ილველად გა

მიერ მიღებუ

ნოს ცვლილებ

ე www.cartub

დარული დღ

ახდელი/დავა

აითვლება კლ

სახის საკომი

ბანკის ინტერ

დრე) განთავს

ტოს წინამდებ

რილობითი შე

ლების 9.3.9. 

შეატყობინოს

თ შორის, დ

ეწყვეტის შემთ

დ დაფაროს

ლად, ეს გავლე

ება ის დებულ

აციას აქვს მხო

, და აღნიშნ

რეტაციაზე;  

ის ნამდვილო

ყოფელ ნაწილ

სხვა ელექტრ

რიღიდან მე-2

ღების დადას

მთხვევაშიც, თ

შეტყობინების

ს აარიდებს მ

ასთან დაკავ

ზე, საკონტაქტ

ის სხვა მის

ლების შემთხვ

ლებული ურთ

თვალისწინებუ

ბი მოაწესრიგ

დაეცემა საქა

ლი გადაწყვე

ბები და დამატ

bank.ge ან ბან

ღის გასვლამდ

ლიანება სრუ

ლიენტის მხრი

ისიო და შეა

რნეტ-გვერდზ

სების  გზით;

ბარე ხელშეკ

ეტყობინების

პუნქტით გა

ს კლიენტს

დისტანციური

თხვევაში კლი

ბანკის მიმა

ენას ვერ მოახ

ლება, რომლი

ოლოდ პირობ

ნული ვერ მ

ობას; 

ლს; 

რონული საშ

2 (მეორე) სამ

ტურების თარ

თუ შეტყობინ

ს ადრესატის

მის მიღებას, 

ვშირებული 

ტო მონაცემებ

სამართ(ებ)ზე.

ვევაში დროუ

თიერთობა (შე

ული, მხარეებ

გებენ ურთიე

ართველოს სა

ეტილება მიაქ

ტებები, მათ გ

ნკის სერვისც

დე ნებისმიე

ულად; წინაა

იდან მიღებულ

ატყობინოს კ

ე ან/და ბანკი

კრულება. კლ

წარდგენის გზ

ათვალისწინე

წინამდებარ

ი საშუალები

იენტი ვალდე

ართ არსებულ

ხდენს ხელშეკ

თაც უფრო ად

ითი ხასიათი

მოახდენს გა

უალებით გა

მუშაო დღეს;

რიღიდან; 

ნების გამგზავ

ს ადგილსამყ

ან შეცვლილ

ხელშეკრულ

ბზე, რომელთ

. თითოეულ

ლად აცნობო

ეტყობინების

ბი ხელმძღვან

ერთმოლაპარ

აერთო სასამა

ქციოს დაუყო

განხორციელე

ცენტრების შე

რ დროს შე

აღმდეგ შემთ

ლად და გაგრძ

კლიენტს ბან

ის სათავო ოფი

ლიენტი ვალდ

ზით. კლიენტ

ებული შეზღუ

რე ხელშეკრ

ით, ხელშეკრ

ებულია წერილ

ლი ნებისმიე

კრულების დ

დვილად მიი

ი. ნუმერაციის

ვლენას წინა

აგზავნის 

; (ბ) თუ 

ვნ მხარეს 

ყოფელის 

ლი იქნება 

ლებ(ებ)ით 

თაც ერთი 

ლი მხარე 

ოს მეორე 

გაგზავნა 

ნელობენ 

რაკებების 

ართლოს. 

ოვნებლივ 
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ენობებში 

ეწყვიტოს 

თხვევაში 

ძელდება 

ნკისთვის 

ისისა და 

დებულია 

ტის მიერ 

უდვების 

ულებით 

რულების 

ლობითი 

ერ სახის 

ანარჩენი 

იღწევა ამ 

ს მიზანია 

ამდებარე 


