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2.2.4

2.2.5

იშნული ხელშ

ელიც მათ მინ

საბანკო პროდ

რ, რომელთა ი

ხელშეკრულ

კლიენტი - პი

ისა; 

საბანკო ანგარ

ელიც კლიენტ

მიმდინარე ან

ენტი გადახდ

ულტისავალუ

თიანებს უცხო

აბანკო ბარათ

ის საკუთრება

ბიზნეს ბარა

ლობელი/ბარათ

რაციებს; 

საკრედიტო ს

ილობით ან/დ

რ შესრულების

დისტანციური

ის ან/და კომუ

ელექტრონულ

მოადგენს კლი

უაქცეპტო წე

ხმობის, ნებარ

საკომისიო -

ასახადი, მომ

კრეტული საბ

ავტომატური

ორციელებულ

პროვაიდერი 

წოდებელი კო

ინტერნეტ ბა

უალებით აწარ

საბანკო დღე 

საოპერაციო დ

სახელფასო 

ფასების და ს

ხებ; 

 საბანკო პრო

ენტს შორის

შეკრულებას 

ას ისე, რომ კლ

ბანკი უზრუნ

სახურებას, წი

ენტი სრულა

მოების წესებს

ბანკი კლიენტ

 მიმდინარე ა

 ბიზნეს ბარათ

 ინტერნეტ ბა

4 SMS მომსახუ

 ავტომატური

 

შეკრულების 

ნიჭებული აქვ

დუქტები - წინ

ინდივიდუალ

ლებით; 

ირი, რომელი

რიში (შემდგო

ტის საკუთრებ

გარიში - საბა

დების განსახო

უტო ანგარიშ

ოურ ვალუტაშ

თი (შემდგომშ

აა და რომელი

ათი - საბა

თით მოსარგე

საგადახდო დ

და სხვა ელექტ

ს შესახებ; 

ი მომსახურებ

უნიკაციის სხვ

ლი საგადახდ

იენტის ანგარი

ესით თანხის

რთვის გარეშე

- ბანკის მიე

მსახურების ს

ბანკო პროდუქ

ი გადარიცხვ

ლი რეგულარ

კომპანია - 

ომპანია, რომლ

ნკი - მომსახუ

რმოებს გარკვე

- დღე, როდეს

დღე − საბანკო

პროექტი - 

სხვ. შემოსავლ

ოდუქტებით 

 გაფორმებუ

და ამ შეთან

ლიენტი ცალკ

ნველყოფს კლ

ინამდებარე ხ

ად დაიცავს 

ს; 

ტს მოემსახურ

ნგარიში; 

თი (VISA, Mas

ანკი; 

ურება; 

ი გადარიცხვე

საბანკო

მიზნებისათვ

ვთ ამ მუხლში

ნამდებარე ხე

ლური პირობე

იც სარგებლო

ომში - ანგარ

ბაა და გახსნი

ანკო ანგარიშ

ორციელებლად

ში - კლიენტ

ში გახსნილ ან

ი - ბარათი) -

იც განკუთვნი

ანკო ბარათ

ებლე განკარგ

დავალება (შე

ტრონული ან

ბა - კლიენტს

ვა საშუალები

დო საბუთი - 

იშზე ოპერაცი

ს ჩამოწერა - 

. 

ერ, კლიენტი

საფასური, რ

ქტის ხელშეკრ

ვები - ბან

რული გადახდ

კლიენტის მი

ლის გადასახად

ურება, რომლი

ეული შინაარს

საც ბანკი ღია

ო დღის მონაკვ

დამსაქმებელ

ლების ბანკში

მომსახურები

ული ორმხრი

ნხმებაზე ხელ

კე ხელს არ აწა

ლიენტის მიერ

ხელშეკრულე

წინამდებარე

რება შემდეგი ს

sterCard); 

ები; 

 
ო პროდუქტებ

(იურიდ

1. ტერმ

ვის, თუ კონტ

ი: 

ელშეკრულები

ები განისაზღ

ბს საბანკო პრ

რიში) - ბანკშ

ილია კანონმდ

ში, რომელზედ

დ; 

ტის სახელზე

ნგარიშებს; 

- ბანკის მიერ

ილია კლიენტ

თი, რომლის

გავს იურიდიუ

მდგომში - ს

ნ/და დისტანც

სა და ბანკს შ

ით, მათ შორის

კლიენტის ან

იის შესრულე

ბანკის მიერ

ისათვის, ნები

რომლის ოდე

რულებით. 

ნკის მიერ

დები/გადარიც

იერ განსაზღვ

დებსაც კლიენ

ის მეშვეობით

სის ოპერაციე

აა და ახორციე

ვეთი სამუშაო

ლ ორგანიზაც

ი გახსნილ ან

ის ხელშეკრუ

ივი წერილობ

ლმოწერით წი

არეს წინამდე

2. ხელ
რ საბანკო ოპ

ებით გათვალ

ე ხელშეკრულ

საბანკო პროდ

1 

ბით მომსახურ

დიული პირი

მინთა განმარ

ტექსტი სხვაგ

ის 2.2 პუნქტშ

ღვრება წინამდ

როდუქტებით

ში პირის ფუ

დებლობის საფ

დაც აღირიცხ

ე ბანკში გახ

კლიენტისთვ

ტის მიერ სხვად

ს საშუალებ

ული პირის ს

საგადახდო დ

ციური საშუალ

შორის ურთი

ს ელ.ფოსტის

ნ/და ბანკის მ

ების საფუძველ

რ კლიენტის

ისმიერი საბ

ნობა და გად

კლიენტის

ცხვები. 

ვრული კომუ

ნტი იხდის ავ

თაც, კლიენტი

ებს, ბანკის მიე

ელებს ჩვეულ

ო დღის დაწყე

იასა და ბან

ნგარიშებზე დ

ულების დად

ბითი შეთანხ

ინამდებარე ხე

ებარე ხელშეკრ

ლშეკრულების

პერაციების გა

ლისწინებული

ლებიდან გამ

დუქტებით: 

რების ხელშეკ

ისთვის) 

ტებები 

გვარად არ მო

ში მითითებუ

დებარე ან/და

თ და არის წი

ულადი სახსრ

ფუძველზე; 

ხება პირის ფუ

ხსნილ მიმდი

ვის დამზადებ

დასხვა საბანკ

ითაც იური

სახსრებს და ა

დავალება ან

ლებით მიცემ

ერთობა ბანკშ

ს, სმს მომსახუ

მიერ ფორმირ

ლს 

ანგარიშიდან

ანკო პროდუ

დახდის პირო

ანგარიშიდან

უნალური, საკ

ტომატური გა

ი ბანკში მოუს

ერ დადგენილ

ლებრივ საქმია

ებიდან იმავე

ნკს შორის გ

დარიცხვის დ

დების/დადასტ

ხმება, რომლ

ელშეკრულებ

რულებას. 

საგანი 

ანხორციელებ

ი პირობების

მომდინარე ვ

კრულება  

ოითხოვს, ტერ

ული საბანკო მ

 კლინტთან გ

ინამდებარე ხ

რების აღრიც

ულადი სახსრ

ინარე ანგარი

ბული საგადა

კო ოპერაციებ

იდიული პი

აწარმოებს კა

დავალება) -

მული დავალ

ში მოუსვლელ

ურებით, ბანკო

რებული ელექ

ნ ფულადი ს

უქტით სარგე

ობები განისა

ნ, კლიენტი

კომუნიკაციო

ადარიცხვები

სვლელად, ბან

ლი წესებით. 

ნობას; 

დღის 16:30 სა

გაფორმებული

და სხვა მასთა

ტურების შეს

ლითაც კლიე

ბა კლიენტის 

ბას და გაუწე

ა და მოქმედ

ვალდებულებ

რმინებს აქვთ

მომსახურებ(ე

გაფორმებულ

ხელშეკრულე

ცხვის უნიკალ

რები და რომ

იშთა ერთობლ

ახდო ინსტრუ

ბის საწარმოებ

ირის ანგარი

ნონმდებლობ

- კლიენტის 

ლება, საბანკო 

ლად, სატელე

ომატით; 

ქტრონული ს

სახსრების ჩამ

ებლობისათვი

აზღვრება წი

ის დავალები

ო ან სხვა სახ

ით; 

ნკის სპეციალ

აათამდე.  

ი შეთანხმება

ან დაკავშირე

სახებ შეთანხ

ნტი უერთდ

მიმართ იძენ

ევს მას საბანკ

დი კანონმდე

ბებს და საბა

თ ის მნიშვნელ

ებ)ის გაწევა ბ

ლი/გასაფორმებ

ების მხარე, გ

ლური საშუალ

მელსაც განკარ

ლიობა, რომე

უმენტი,  რომე

ბლად; 

იშიდან ბარ

ბით ნებადართ

მიერ ბანკის

ოპერაციის ბ

ეფონო, ინტე

საბუთი, რომე

მოწერა კლიე

ის  დაწესებ

ინამდებარე, ა

ის საფუძვე

ხის მომსახურ

ლური ვებ-გვერ

ა, დასაქმებუ

ებული პირობ

მება - ბანკს

დება წინამდე

ნს სავალდებ

კო პროდუქტ

ებლობის დაც

ანკო ოპერაცი

ლობა, 

ანკის 

ბელი 

გარდა 

ლება, 

რგავს 

ელიც 

ელიც 

რათის 

თულ 

სთვის 

ანკის 

რნეტ 

ელიც 

ენტის 

ბული 

ან/და 

ლზე,  

რების 

რდის 

ულთა 

ბების 

სა და 

ებარე 

ულო 

ტებით 

ცვით, 

იების 



 

2.2.6

2.3 
შესთ

დისტ

2.4 წ
შესაბ

დისტ

გადა

2.5  ბ
შესაძ

ხელშ

ინდი

2.6 წ
ვრცე

2.7 ს
წინა

 

3.1  ა
ავტო

ოდე

ტარი

ვალდ

www

3.2  ბ
ნები

მომს

3.3 წ
გადა

ხელშ

ისარ

წინა

  

4.1  კ
4.2  კ
რეგი

4.3 კ
ბანკი

დოკ

4.4 კ
პროც

უკვე

4.5 კ
4.6  ბ
წესი

თანხ

საფუ

წარმ

შესაძ

გადა

წარმ

უბრ

4.7 ბ
მოთ

ბანკი

რომე

4.8 დ
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უზრ

კანო

 სახელფასო პ

წინამდებარე 

თავაზოს სხვა

ტანციური საშ

წინამდებარე 

ბამისი წერი

ტანციურად შ

აწყვეტილები

ბანკის მიერ 

ძლებელია ბ

შეკრულების 

ივიდუალურ

წინამდებარე ხ

ელდება კლიე

საბანკო პროდ

მდებარე ხელ

ანგარიშის გახ

ომატური გად

ენობა განისაზ

იფების  ან/დ

დებულია ს

w.cartubank.ge

ბანკის მიერ კ

ისმიერი მომს

სახურების საფ

წინამდებარე 

ასახდელი საკ

შეკრულების 

რგებლა თუ არ

სწარ, მაშინ ბა

კლიენტს ბანკ

კლიენტს ანგ

ისტრირებულ

კლიენტის ანგ

ის მიერ მოთ

კუმენტების სი

კლიენტი აცხ

ცედურების შ

ე აქვს გახსნილ

კლიენტის ანგ

ბანკი უფლებ

ით რეგისტრაც

ხმობით ბანკ

უძველზე, გაუ

მომადგენილი

ძლებელია მხ

ატანა) ოპერა

მომადგენელი

უნდება კლიე

ბანკის მიერ 

თხოვნის, ნებარ

ი არ არის ვ

ელიმე ვალდე

დაუშვებელია

ლიენტის ანგ

00 (ათი ათა

რუნველყოფს,

ონმდებლობით

 
პროექტი; 

ხელშეკრულ

ა საბანკო (ს

შუალებით;  

ხელშეკრულე

ილობითი გა

შევსებით ბან

ს მიღების შემ

კლიენტის 

ბანკის მოთხ

განუყოფელ

ი პირობები, ა

ხელშეკრულე

ენტზე თუ ის 

დუქტებთან დ

ლშეკრულების

ხსნის, ანგარი

დარიცხვები დ

ზღვრება ოპე

და ბანკის მიე

საბანკო ოპერ

 მეშვეობით გ

კლიენტის მო

სახურების მი

ფასური. 

ხელშეკრულ

კომისიოს გად

მოქმედების 

რა რომელიმე

ანკი ვალდებუ

კში შეუძლია 

გარიშ(ებ)იდა

ლი (IBAN-Inter

გარიშ(ებ)ი იხს

თხოვნილი ა

ისწორესა და უ

ხადებს თანხმ

შესაბამისად, 

ლი ანგარიში ბ

გარიშზე ფულ

ბამოსილია, კ

ციის შემდგო

კისათვის ამ

უხსნას კლიე

ის მისვლამდ

ხოლოდ ჩარი

აციების განხო

ი არ წარადგენ

ენტს; 

ანგარიშ(ებ)ი

რთვის საფუძ

ვალდებული 

ებულების შეს

ა საგადახდო დ

გარიშებზე შეტ

ასი) ლარის/მ

 შესაბამისი 

თ გათვალისწ

ლების 2.2 პუნ

საკრედიტო/სა

ების 2.2 და 

ნაცხადის ბა

ნკის მხრიდან

მთხვევაში; 

2.4 პუნქტით

ხოვნით გააფ

ლი ნაწილი 

ასევე მხარეთა

ებაში გათვალ

სარგებლობს 

დაკავშირებით

ს განუყოფელ 

იშზე ოპერაცი

და სხვ.) გაწევ

ერაციის შესრ

რ კლიენტისთ

რაციის განხ

გაეცნოს შესაბა

ოთხოვნით ოპ

იღების შეწყვე

ლების შეწყვეტ

დახდა უნდა 

ვადის განმავ

ე ან ყველა საბ

ულია კლიენტ

ჰქონდეს ერთ

ნ ოპერაციებ

rntional Bank A

სნება კლიენტ

აუცილებელი

უტყუარობაზ

მობას, ბანკმ

დისტანციურ

ბანკში; 

ლადი სახსრები

ლიენტი იურ

მ, საჯარო რე

მ კლიენტისთ

ენტს ანგარიშ

ე, და ბანკის

იცხვის (მათ შ

ორციელება. 

ნს ბანკის მიერ

იდან ფულად

ველზე, წინამ

კლიენტის 

სრულების მი

დავალების ნა

ტანილი ან/და

მისი ექვივალ

კლიენტის დ

ინებულ ვადა

 

ნქტში გათვალ

ადეპოზიტო) 

2.3 პუნქტში

ანკში წარდგ

ნ კლიენტის გ

თ გათვალის

ფორმონ სხვა

და რომლით

ა დამატებითი

ლისწინებულ მ

შესაბამისი მო

თ გაფორმებუ

ნაწილს; 

3. საბანკო მ

იების წარმოე

ვისთვის კლი

რულების ან/

თვის დადგენ

ხორციელებამ

ამისი ოპერაც

პერაციის შეს

ეტის შემთხვ

ტის შემთხვე

მოხდეს მხო

ვლობაში ითვ

ბანკო მომსახ

ტს აუნაზღაურ

4. მიმ
თი ან რამდენი

ბის საწარმოე

Account Numb

ტის მიერ შესა

ი დოკუმენტე

ზე პასუხისმგე

ა დამატებით

რად გაკეთებუ

ი შეიძლება ჩა

რიდიული პი

ეესტრის ეროვ

თვის ანგარი

ში. აღნიშნულ

ს მიერ დამატ

შორის მიმდი

თუ ანგარიში

რ მოთხოვნილ

დი სახსრების

მდებარე ხელშ

დავალების გ

იზნით; 

აწილობრივ შე

ა ჩარიცხული

ლენტის უცხო

დავალების ბან

აში.   

2 

ლისწინებული

პროდუქტებ

მითითებულ

გენით ან/და

განაცხადის დ

სწინებული გ

ა დამატებით

თაც განისაზ

ი უფლება-მო

მომსახურებებ

ომსახურებით

ული ხელშეკ

მომსახურების

ებისა და სხვა

იენტი ბანკს უ

/და მომსახუ

ნილი ინდივი

მდე სერვისც

ციისთვის დად

სრულების შეჩ

ვევაში, კლიენ

ევაში, საბანკო

ლოდ გაწეულ

ვლება, რომ ბ

ურებით. თუ 

როს ზედმეტა

მდინარე ანგა

იმე მულტისავ

ებლად გადა

ber) ანგარიშის

აბამისი განაც

ების საფუძვ

ებელია კლიენ

თი ანგარიშ(ე

ული განაცხა

აირიცხოს რო

ირის საჯარო

ვნული სააგენ

იშის გახსნის

ლი წესით გა

ტებით მოთხო

ინარე ანგარიშ

ის გახსნიდან

ლ დოკუმენტე

ს ჩამოწერა, 

შეკრულებით

გარეშე ჩამოწ

ესრულება;  

ი თანხ(ებ)ის ა

ოურ ვალუტ

ნკის მიერ მი

ი მომსახურე

ბი, მისთვის

ლი საბანკო პ

გარკვეულ

და შესაბამისი

განაცხადის

თი ხელშეკრ

ზღვრება როგ

ოვალეობები.

ბზე დადგენი

თ;   

კრულებები, 

ს საფასური 

 მომსახურებ

უხდის საკომ

ურების გაწევი

იდუალური ტ

ცენტრებისა

დგენილ ტარი

ჩერების ან შე

ნტს არ უბრუ

ო პროდუქტ

ლი მომსახურ

ანკმა გასწია 

მომსახურები

ად გადახდილ

არიში 

ვალუტო საბა

აეცემა 22-სი

ს ნომერი;  

ცხადისა და კა

ველზე და მ

ნტი; 

ებ)ი გაუხსნა

ადის საფუძვე

ოგორც ნაღდი,

რეესტრის ერ

ნტოს მიერ კლ

ს თაობაზე

ახსნილ ანგარ

ოვნილი დოკ

შზე ჩარიცხუ

ნ 30 დღის გ

ებს, ანგარიში

როგორც წეს

თ გათვალისწი

წეროს თანხე

ასახვას ან კლი

ტაში და მეტ

იღებიდან არა

ებების გარდა

მოსახერხებე

პროდუქტის მ

მომსახურებე

ი მომსახურებ

დაკმაყოფილ

რულება/შეთა

გორც კონკრე

ილი დებულე

განაცხადები 

ის (მათ შორი

მისიოს (მომს

ის დროისთვ

ტარიფების შ

და ბანკის

იფებს; 

ეწყვეტის, ასე

უნდება მის

ტებით მომსახ

რების პერიოდ

მომსახურება

ის საკომისიო

ლი თანხა. 

ანკო ანგარიში

მბოლოიანი

ანონმდებლობ

მათი ბანკში

ას ბანკის მი

ელზე, იმ შემ

, ისე უნაღდო

როვნულ სააგ

ლიენტის უფლ

გაგზავნილი

რიშზე, ბანკშ

კუმენტების წ

ლი თანხის ვ

განმავლობაში

ი იხურება და

სი, ხორციელ

ინებული წესი

ები კლიენტი

იენტის ანგარ

ი ოდენობის

აუგვიანეს მო

, ბანკს უფლ

ელი ნებისმი

მიღება კლიე

ებზე განაცხა

ბის გაწევის შ

ლების შემთხვ

ნხმება, რომ

ეტული საბა

ებები მხოლოდ

და დანართ

ის ინტერნეტ 

სახურების საფ

ვის ბანკის მ

ესაბამისად; ა

ოფიციალუ

ევე, კლიენტი

მიერ ბანკისთ

ხურებისთვის

დის პროპორც

, მიუხედავად

ო კლიენტის მ

ი; 

საერთაშორი

ბით გათვალი

წარდგენის 

იერ დადგენი

მთხვევაში, რ

ო ანგარიშსწორ

გენტოში კანო

ლებამოსილი 

ი ელექტრონ

ში კლიენტის

წარმოადგენამ

ვადიან დეპო

ი კლიენტის 

ა მასზე განთა

ლდება კლიენ

ით; კლიენტი 

ის ანგარიშ(ებ

რიშიდან თანხ

ს თანხის, გა

ომდევნო საბა

ება აქვს კლი

იერი, მათ შო

ნტის მიერ ხ

ადის ბანკის

ესახებ დადებ

ვევაში, მხარ

მელიც იქნებ

ანკო პროდუ

დ იმ შემთხვე

თები წარმოად

ბანკი, SMS ბ

ფასურს), რომ

მიერ დადგენ

ამასთან, კლი

ური ვებ-გვერ

ის მიერ, ბანკი

თვის გადახდ

ს რეგულარუ

ციულად. ამას

დ იმისა კლიე

მიერ გადახდი

ისო სტანდარ

ისწინებული ა

შემდეგ. ამას

ილი წესების

როდესაც კლი

რებით; 

ონით დადგენ

წარმომადგენ

ნული მიმარ

ს უფლებამოს

მდე ამ ანგარ

ოზიტის ანგარ

 უფლებამოს

ვსებული თან

ნტის დავალ

აცნობიერებს

ბ)იდან კლიე

ხ(ებ)ის, მათ შო

ადარიცხვას ბ

ანკო დღისა ა

იენტს 

ორის 

ხდება 

სთვის 

ბითი  

რეებმა 

ბა ამ 

უქტის 

ევაში 

დგენს 

ბანკი, 

მლის 

ნილი 

იენტი 

რდის 

ისგან 

დილი 

ულად 

სთან, 

ენტმა 

ილია 

რტით 

ან/და 

სთან, 

ა და 

იენტს 

ნილი 

ნლის 

რთვის 

სილი 

რიშზე 

რიშზე 

სილი 

ნხები 

ლების, 

, რომ 

ენტის 

ორის 

ბანკი 

ან/და 
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5.1 
„მასტ

განხ

5.2 
რამდ

განხ

განხ

მხოლ

5.3 
კონკ

5.4 
„ბარ

ხელ

ბარა

5.5 
დამა

მომს

5.6 
გამო

იდენ

კლიენტის ან

ლდის საგად

პერაციო დღი

ებულად, რაც

დახდო დავალ

 საგადახდო დ

სტურებს საგ

სთან სრულ შ

საგადახდო დ

რაციის შესრუ

დახდო დავალ

ალების ბანკი

ითებული მო

დგომი პასუხი

კლიენტს უფ

რულებულა (

დებულების ა

კლიენტი ინ

მდებარება გა

ენტი არ აქვს 

საგადახდო 

ყობინებას, კლ

კლიენტის ანგ

1 ბანკის მიმ

ასახდელად; 

2 ბანკის წინაშ

დავალიანება

ნდება თანხის

3 მოქმედი კა

კუმენტით გათ

4 შეცდომით 

ხ(ებ)ის უკან დ

 ბანკი უფლებ

1 შეუძლებელ

2 დავალება შ

3 დავალებაში

4 დავალებაში

მისაწვდომ 

თხვევებისა; 

5 ბანკს გაუჩნ

ანგარიშიდან

ბიზნეს ბარა

ტერქარდ“ (M

ორციელებას 

ბარათით ოპე

დენიმე პლას

ორციელების

ორციელების

ლოდ აღნიშნუ

კლიენტს შეუ

კრეტულ ბარა

ბარათის მფლ

რათით მოსარგ

მოწერის ნიმუ

ათის მფლობე

მომსახურები

ადასტურებელ

სახურე პერსო

ყოველი ბარა

ოიყენება ფუ

ნტიფიკაციის

 
ნგარიშ(ებ)იდ

დახდო საბუთ

ის გასვლის 

ც არ წარმოა

ლება; 

დავალებას ავ

ადახდო დავ

შესაბამისობას

დავალების დ

ულების დავა

ლება), შევსებ

ის მიერ შეს

ონაცემების სი

ისმგებლობა ეკ

ფლება აქვს გა

(რაც გულისხ

არსს, რომლის

ნფორმირებულ

ადამხდელის 

უფლება გამო

დავალების 

ლიენტთან კომ

გარიშ(ებ)იდა

ართ არსებუ

შე არსებული

ა ან ვალდებ

ს ჩამოწერის მ

ანონმდებლობ

თვალისწინებუ

ან/და კანო

დასაბრუნებლ

ბამოსილია არ

ლია კლიენტის

შედგენილია კ

ი მითითებულ

ი მითითებუ

ნაშთს, ან/დ

ნდა ეჭვი კანო

 ფულადი სახ

ათით (შემდგ

MasterCard) 

კლიენტის სა

ერაციის წარმ

სტიკური ბარ

სთვის ანგარი

სას პირველი რ

ულის შემდეგ

უძლია მიიღ

ათთან დაკავშ

ლობელი შეიძლ

გებლე“). ბარა

უში. აღნიშნუ

ელს წარმოადგ

ისა და სავ

ლი მოწმობა. 

ონალი უფლებ

ათის მფლობ

ულის გამო

სთვის. 

დან ფულადი 

თების საფუძვ

შემდეგ ბანკ

ადგენს შეზღ

ვსებს კლიენტ

ვალებაში მით

ს, რისთვისაც 

დისტანციურა

ალების მიცე

ბულ საგადახდ

სრულების დ

იზუსტეს და ბ

კისრება კლიე

აუქმოს ბანკი

ხმობს, თანხი

ს შესასრულებ

ლია, რომ ბ

მიერ გაუქმე

ოითხოვოს საგ

ბანკის მიერ 

მუნიკაციის წი

ან ფულადი სა

ლი გადასახდ

ი საკრედიტო 

ბულება დაფი

მომენტისათვი

ბით ან/და კლ

ულ სხვა შემთ

ონმდებლობის

ლად; 

რ მიიღოს ან ა

ს, დავალების

კანონმდებლო

ლი მონაცემებ

ული თანხა, ა

და ბანკის მ

ონსაწინააღმდე

ხსრების გასატ

5.  სა
გომში - „ბარ

ბარათით კლ

აბარათე ანგარ

მოებისთვის ბ

რათის, ასევე

იშებს შორის 

რიგში გამოიყ

გ - კლიენტის მ

ოს ერთი ან

შირებული გან

ლება იყოს რო

ათზე დატანი

ული ინფორმა

გენს ბარათის

ვაჭრო ობიე

იმ შემთხვევ

ბამოსილია, შე

ელს ენიჭება 

ოტანისას ბ

 
სახსრების ჩ

ველზე, რომელ

ის  მიერ  კლ

ღუდვას ბანკი

ტი ან ბანკი. ბა

თითებული მ

შემდგომი პას

ად შევსებისა

მა ან კლიენ

დო დავალებ

დისტანციურა

ბანკისთვის მ

ენტს;  

ისთვის მიცემ

ის კლიენტის

ბლადაც ის გა

ბანკის მიერ

ბას ან გამოთ

გადახდო დავ

უარყოფის

ინამდებარე ხ

ახსრების უაქ

დელების, ნე

დავალიანები

იქსირებულია

ის ბანკის მიერ

ლიენტსა და ბ

თხვევაში (მაგ.

ს მოთხოვნა

რ შეასრულოს

ს წარმომდგენ

ობის ან ბანკში

ბი არის არაზუ

აღემატება კლ

მიერ დადგე

ეგო ოპერაციი

ტანად, გამოიყ

აბანკო პლასტ

რათი“) მომსახ

ლიენტის ან

რიშიდან; 

ანკი გახსნის

ე რამდენიმე

პრიორიტეტ

ყენება იმ ვალ

მიერ დადგენ

 რამდენიმე

ნაცხადის შევს

ოგორც უშუალ

ლია კლიენტ

აცია, პერსონა

ს მფლობელის

ქტებზე შეს

ვაში, თუ ბარ

ეაჩეროს ტრან

პერსონალურ

ბანკომატებიდ

3 

ამოწერის მიზ

ლსაც ბანკს წ

იენტისგან  მი

ისთვის საგად

ნკის მიერ შევ

მონაცემების

სუხისმგებლო

ას (ინტერნეტ

ტის მიერ შე

აზე პასუხისმ

ად მოთხოვნ

იცემული და

მული საგადახ

ს ანგარიშიდ

აიცა, ან საქართ

საგადახდო

თხოვას“ გაკეთ

ვალება; 

ან/და შესრუ

ხელშეკრულებ

ცეპტო წესით

ებისმიერი სა

ის დასაფარავა

ა ეროვნული

რ დადგენილ

ბანკს შორის

.თავდებობა, ს

ათა დარღვევ

ს კლიენტის დ

ნის სრულფასო

ი დადგენილი

უსტი, რითაც

ლიენტის ანგ

ენილ ლიმიტ

ის შესრულებ

ყენება სალარო

ტიკური ბარათ

ხურება გულ

მის მიერ

შესაბამის საბ

 ანგარიშზე

ტს ადგენს კლ

უტის ანგარიშ

ნილი პრიორი

ტიპის პლას

სებისას; 

ლოდ კლიენტ

ის სახელწოდ

ლურ საიდენ

ს იდენტიფიკა

საძლოა მოთ

რათის მფლო

ნზაქცია, რაზე

რი ოთხნიშნა

დან ან სპ

ზნით, ბანკი

წარუდგენს კ

იღებული  და

დახდო დავა

ვსებულ საგად

სიზუსტეს დ

ობა ეკისრება კ

ტ ბანკის ან/დ

ესაბამისი ოპე

მგებლობა ეკი

ისას, კლიენტ

ავალების მის

ხდო დავალებ

ან ჩამოწერას

თველოს მოქმ

ო დავალებაზ

თების შემთხვ

ულების შეუ

ბით გათვალი

თ ჩამოწერა ხო

აბანკო მომსა

ად ან ვალდებ

ი ვალუტისგა

ლი კომერციულ

დადებული

საინკასო დავ

ვით ჩარიცხ

დავალება, იმ

ოვანი იდენტი

ი წესების მოთ

შეუძლებელი

გარიშზე დავა

ტებს, გარდა

ის მცდელობი

ოს გასავლის ო

თი/ბიზნეს ბარ

ლისხმობს ბან

დასახელებუ

ბარათე ანგარ

ერთი პლას

ლიენტი შესაბ

ში რა ვალუტ

იტეტის მიხედ

სტიკური ბარ

ტი, ასევე მის მ

დება, ბარათის

ნტიფიკაციო კ

აციის საშუალ

თხოვნილ იქ

ობელი არ წა

ედაც ბანკი პა

ა კონფიდენც

პეციალურ

ოპერაციებს 

კლიენტი საო

ავალებები  ით

ალების წარმო

დახდო დავალ

და ბანკისთვი

კლიენტს; 

და სხვა საშუ

ერაციის შესრ

ისრება კლიენ

ტი ადასტურ

ნებასთან სრ

ბა, იმ შემთხვ

ს) და აღნიშ

მედ კანონმდე

ზე აღნიშვნის

ვევაში, დავალ

ძლებლობის

ისწინებული წ

ორციელდება შ

ახურების საკ

ბულების შესა

ან განსხვავებ

ლი კურსით).

ხელშეკრულე

ალება).  

ხული/გაცემულ

შემთხვევაში 

იფიკაცია; 

თხოვნათა დარ

ი ხდება ოპერა

ალების წარდ

ა კანონმდებ

ის შესახებ; 

ორდერები; 

რათი 

ნკის მიერ გა

ული პირის

რიშებს; დასაშვ

სტიკური ბარ

ბამისი განაც

ტაშიც ახორცი

დვით; 

რათი, რომელ

მიერ დასახელ

ს მფლობელის

კოდთან ერთა

ლებას. 

ქნას ბარათი

არადგენს პირ

ასუხისმგებელ

იალური კოდ

ტერმინალებ

აწარმოებს ე

ოპერაციო დღ

თვლება  მეორ

ოდგენის დღ

ლებაზე ხელმო

ის მიცემული

უალებით ბან

რულება, განი

ნტს და  შესაბ

რებს საგადახ

ულ შესაბამი

ვევაში თუ გა

ნული არ ეწ

ებლობას; 

ს „საგადახდ

ლება ხდება გა

თაობაზე, კ

წესით; 

შემდეგ შემთხ

კომისიოების 

ასრულებლად

ბულ ვალუტა

ებით, შეთანხ

ლი/მიღებულ

თუ: 

რღვევით; 

აციის განხორ

დგენის დრო

ბლობით გათ

ამოშვებული 

მიერ საბან

ვებია ერთ საბ

რათის მიმაგ

ცხადის შევსე

ელებს კლიენ

ლსაც კლიენტ

ლებული პირ(

ს/მოსარგებლ

ად, რომელიც

ის მფლობელ

რადობის მოწ

ლი არ არის. 

დი (PIN). პერ

ბში ბარათი

ელექტრონულ

ის განმავლო

რე  საბანკო  დ

ღესვე შეასრუ

ოწერით, კლი

ი დავალების

ნკისთვის საბ

იხილება როგ

ბამისი საგადა

ხდო დავალე

სობას, რისთვ

ადარიცხვა ჯე

წინააღმდეგებ

დო დავალებ

ამოუთხოვად

კლიენტი მიი

ხვევებში: 

 ან/და ჯარ

დ (იმ შემთხვე

აში, ეკვივალ

ხმებით ან/და

ლი ან/და სა

რციელება; 

ოისთვის არსე

თვალისწინებ

„ვიზა“ (VISA

ნკო ოპერაცი

ბარათე ანგარ

გრება. ოპერა

ებისას; ოპერა

ნტი ოპერაცია

ტი ირჩევს ბა

(ებ)ი (შემდგო

ლის სახელი, გ

ც ცალკე გადაე

ლის პირად

წმობას, ობიე

რსონალური კ

ის მფლობე

ლი ან 

ობაში; 

დღეს 

ულოს 

იენტი 

ს მის 

ბანკო 

გორც 

ახდო 

ებაში 

ვისაც 

ერ არ 

ბა იმ 

ა არ 

დი და 

იღებს 

რიმის 

ევაში, 

ლენტი 

 სხვა 

აეჭვო 

ებულ 

ბული 

A) ან 

იების  

რიშზე 

აციის 

აციის 

ას, და 

ანკში, 

ომში - 

ვარი, 

ეცემა 

დობის 

ექტის 

კოდი 

ელის 



 

5.7 
ბარა

5.8 
პასუ

5.9 
რომე

ნაშთ

არსე

5.10 
თანხ

ქსელ

5.11 
5.11.

შესაბ

5.11.

ტელ

დაბლ

5.11.

ბლო

კლი

5.11.

(თოთ

განაა

5.11.

არაუ

მოთ

ნები

5.11.

არას

სარგ

5.11.

5.11.

შესრ

5.11.

ბანკს

(ორმ

გაანა

5.11.

უფლ

5.11.

5.11.

ა) გა

მიერ

ბ) დ

საშუ

გ) ბ

აღმო

5.11.

ა) მი

უზრ

ბ) არ

პირე

გ) ნა

დ) უ

უშუ

შემთ

არის

ე) კლ

უზრ

ვ) სა

საშუ

5.11.

დამდ

პასუ

ბარათი და P

ათის მფლობე

კლიენტის მი

უხისმგებლობ

გამოშვებული

ელიც შეტანი

თი, ხოლო თ

ებობის შემთხ

 იმ შემთხვევ

ხის კონვერტა

ლის გარეთ „ვი

საბარათე ანგ

1 ბარათის მო

ბამისად; 

2 კლიენტი/ბა

ლეფონის (ტელ

ლოკვა შესაძლ

2.1 ბარათის 

ოკირებას. აღნი

ენტი ბარათის

2.2 ბარათის 

თხმეტი) საბა

ახლოს ბარათ

3 კლიენტი ვა

უგვიანს 24 (ო

თხოვნა; წინააღ

ისმიერ ზიანსა

4 ბანკი უფ

სანქცირებულ

გებლობის წეს

5 ბანკი უფლე

6 წინამდებარ

რულებულ ნებ

7 კლიენტი ვა

ს ბარათის გა

მოცი) კალენდ

ადგუროს ბარ

8 ბანკსა და 

ლებამოსილია

9 საგადახდო

9.1კლიენტი ვ

ამოიყენოს საგ

რ კლიენტისთ

დაიცვას მისთ

უალებების და

არათის დაკა

ოჩენიდან უმო

9.2. ბანკი ვალ

იიღოს ყველ

რუნველსაყოფ

რ გახადოს ბ

ებისათვის, გა

ათლად გააცნო

უზრუნველყოს

ალოდ კლიენ

თხვევაში ბანკ

ს 18 თვეზე მეტ

ლიენტის ამ მ

რუნველყოს ბა

აკუთარ თავზ

უალებების გაგ

9.3 ბანკი პას

დგარი შედეგ

უხისმგებელია

 
PIN კოდი არ

ელის მიერ. 

იერ ბარათით

ა ეკისრება რო

ი ბარათი სად

ილია/ჩარიცხუ

თანხის გადახ

ვევაში. 

ვაში თუ კლი

აციას გააკეთე

იზა“-ს (VISA) 

გარიშის მოქმე

ოქმედების შ

არათით მოს

ლეფონის ნომე

ლებელია: 

ლოკალურ 

იშნულ  შემთ

ს დაბლოკვას

საერთაშორი

ანკო დღის გა

თი; 

ალდებულია 

ოცდაოთხი) ს

ღმდეგ შემთხ

ა და არასანქც

ლებამოსილი

ი/არაავტორი

სებით განსაზღ

ებამოსილია უ

რე ხელშეკრუ

ბისმიერ ტრან

ალდებულია 

ანახლების მო

დარული დღი

რათი; 

„ვიზას“ (VISA

ა დახუროს საბ

ო ინსტრუმენტ

ვალდებულია

გადახდო ბარ

თვის მიწოდებ

თვის გაცემულ

აცვა; 

არგვის, მოპა

ოკლეს ვადაში

ლდებულია: 

ა შესაძლო ზ

ფად; 

ბარათის პერ

არდა ამ ბარათ

ოს კლიენტს ბ

ს კლიენტის 

ნტისგან/ბარა

კი ვალდებულ

ტი;  

მუხლის პირვ

არათის შემდგ

ე აიღოს საგად

გზავნასთან დ

სუხს არ აგებს

გისთვის. ასე

ა კლიენტი.“  

რ შეიძლება გ

თ მოსარგებლ

ოგორც კლიენ

დებეტო ბარა

ულია ანგარი

ხარჯვის შემთ

იენტის მიერ 

ებს ანგარიშსწ

და „მასტერქა

ედების შეჩერე

ეჩერება შესა

სარგებლე ვალ

ერზე +995 32 

სტოპ სიაში 

თხვევაში, კლი

ს ითხოვს მხოლ

ისო სტოპ სი

ანმავლობაში,

ბარათის საე

აათის განმავ

ხვევაში, ბანკი

ირებულ ტრა

ია შეაჩეროს

იზებული გად

ღვრული რომ

უარი განაცხად

ულების 5.11

ნზაქციაზე პას

ბარათის საბო

ოთხოვნით დ

ის განმავლობ

A) ან/და „მას

ბარათე ანგარ

ტის (ბარათის)

ა: 

რათი  ამ ბარა

ული/ვებ-გვერ

ლი ბარათის უ

რვის, უკანო

ი შეატყობინო

ზომა ბარათი

რსონიფიცირე

თის მფლობელ

ბარათის უსაფ

მიერ ამ პუ

ათის მფლობე

ლია მიაწოდო

ველი პუნქტი

გომი გამოყენ

დახდო ინსტრ

დაკავშირებულ

ს მის მიერ შე

ეთ შემთხვევ

 
გადაეცეს სარგ

ლეზე გაცემულ

ნტს, ასევე უშუ

ათია. ბარათი

იშზე. თანხას 

თხვევაში - მ

ოპერაცია სრ

წორების დღეს

არდ“-ის (Mas

ება ან გაუქმებ

აძლებელია ბ

ლდებულია

200 80 80) მეშ

ჩასმის გზით

იენტი ვალდებ

ლოდ დროები

იაში ჩასმით

, ამ შემთხვევ

რთაშორისო

ვლობაში წერი

ი ამოიღებს ბ

ანზაქციებზე პ

ს ბარათის

დახდების შეს

მელიმე პირობ

დოს ბარათის

.2. და 5.11.

სუხისმგებლო

ოლოო ვადის

და დროულად

ბაში კლიენტი

სტერქარდს“ 

რიში და აღნიშ

) გამოყენების

ათისთვის და

რდზე განთავ

უსაფრთხოები

ნო მითვისებ

ოს ამის თაობა

ის დაცულობ

ბული უსაფრ

ლისა;  

ფრთხოების მო

ნქტის „გ“ ქვ

ელისგან ან მ

ოს მას შეტყობ

ის „გ“ ქვეპუნქ

ების აღკვეთა

რუმენტის ან/

ლი ყველა რის

ეთავაზებულ 

ვაში უსაფრთ

4 

გებლობისათვ

ლი ბარათები

უალოდ ბარათ

ის მფლობელ

აკლდება ბარ

მასთან დაკავ

რულდება სა

ს ბანკის ქსელ

terCard) მიერ 

ბა, ბარათის გ

არათის მფლ

ბარათის და

შვეობით აცნო

თ, რაც 1 (ერ

ბულია განაახ

ითი ბლოკირ

, რაც უზრუ

ვაში კლიენტი

სტოპ სიაში ჩ

ილობით დაა

ბარათს საერთ

პასუხისმგებლ

მოქმედება, 

სახებ ან/და

ბის დარღვევი

ს განახლებაზე

.3 პუნქტით

ობა ეკისრება კ

ს ამოწურვამდ

დ მიიღოს ბარ

ი ან ბარათის

(MasterCard) 

შნულის თაობ

ს წესი  

ადგენილი (წი

ვსებული) პირ

ის ზომები, უ

ბის ან უკანო

ზე ბანკს. 

ბისა და მისი

რთხოების მა

ოთხოვნები;

ვეპუნქტით გ

მის მიერ წინ

ბინების მიღებ

ქტით განსაზ

ა. 

/და მისი პერს

სკი. 

უსაფრთხოე

თხოების ზო

ვის სხვა პირ

ით ოპერაციე

თით მოსარგე

ლი უფლებამო

რათის წლიურ

ვშირებული 

აბარათე ანგარ

ლში არსებულ

განსაზღვრუ

განახლება: 

ლობელის მოთ

აკარგვის შემთ

ობოს ბანკს დ

რთი) საბანკო

ხლოს (აიღოს 

რებით; 

უნველყოფს ბ

ი ვალდებულ

ჩასმის ტელეფ

ადასტუროს ბ

თშორის სტოპ

ლობა სრულად

იმ შემთხ

კლიენტის მ

ის შემთხვევაშ

ე მიზეზის მი

გათვალისწი

კლიენტს, ამ ხ

დე არაუგვიან

რათი; იმ შემ

 მფლობელი

შორის ხელშ

ბაზე შეატყობ

ინამდებარე ხ

რობების შესაბ

უზრუნველყო

ონო გამოყენე

ი არამართლზ

ახასიათებლებ

განსაზღვრულ

ასწარ განსაზ

ბის დასტური

ზღვრული შეტ

სონიფიცირებ

ების ზომაზე 

მაზე უარის 

რს და გამოყე

ების წარმოებ

ებლეს; 

ოსილია გამო

რი მომსახურ

პროცენტები 

რიშისაგან გა

ლი კომერციულ

ლი კურსის შ

თხოვნით ან

თხვევაში და

და მოითხოვოს

ო დღის ვად

ახალი) ბარათ

ბარათის სრუ

ლია ბარათით

ფონის მეშვეო

ბარათის საერ

პ სიიდან და

დ დაეკისრება

ხვევაში თუ

მიერ ამ ხელ

ში; 

ითითების გარ

ინებული ქმ

ხელშეკრულე

ნს 5 (ხუთი) სა

მთხვევაში, თ

არ ჩაიბარებს

შეკრულების

ინოს კლიენტ

ხელშეკრულებ

ბამისად; 

ოს ამ ინსტრუ

ების ფაქტის 

ზომიერი გამ

ბი და საშუა

ლი შეტყობინე

ზღვრული პირ

ი, თუ შეტყობ

ტყობინების მ

ბული უსაფრთ

კლიენტის მი

თქმის შედ

ენებული უნდ

ბის შედეგებს

ოიყენოს  თან

რების საკომის

და პირგასა

ანსხვავებულ 

ლი კურსის შე

ესაბამისად. 

ბანკის მიერ

აუყოვნებლივ

ს ბარათის და

აში უზრუნვ

თი, გარდა იმ შ

ულ ბლოკირე

თ შემდგომი ს

ობით მოთხოვ

რთაშორისო ს

ა აღნიშნული

ა კლიენტს; 

უ გაუჩნდა 

ლშეკრულებით

რეშე. 

ედებების გა

ების პირობები

ამუშაო დღით

თუ ბარათის დ

ს ბარათს, ბან

შეწყვეტის შ

ტს; 

ბით განსაზღვ

უმენტის პერს

აღმოჩენის შ

მოყენების თა

ალებები ხელ

ების ნებისმი

რისგან. კლიე

ბინების მიღე

მიღებისთანავ

თხოების მახა

იერ უარის თ

დეგად დამდგ

და იყოს მხოლ

სა და სისწო

ნხის ის ოდე

სიო, მინიმალ

ამტეხლო, ას

ვალუტაში, ბ

ესაბამისად, ხ

რ 5.11.4  პუნ

ვ წერილობით

აბლოკვა. ბარ

ველყოფს ბარ

შემთხვევისა

ებას მაქსიმუ

სარგებლობის

ვნის შემთხვე

სტოპ სიაში ჩა

დან გამომდი

ეჭვი ბარა

თ ან/და ბარა

ანხორციელებ

ის შესაბამისა

თ ადრე მიმარ

დამზადებიდ

ნკს უფლება ე

შემთხვევაში ბ

ვრული და ბ

სონიფიცირებ

შემთხვევაში 

ავიდან აცილ

ლმისაწვდომი 

იერ დროს მი

ენტის მოთხო

ბიდან გასულ

ვე, დაუყოვნებ

ასიათებლების

თქმის შემთხვე

გარი ზიანის

ლოდ 

ორეზე 

ნობა, 

ლური 

სეთის 

ბანკი 

ხოლო 

ნქტის 

თ ან 

რათის 

რათის 

როცა 

უმ 14 

სთვის 

ევაში, 

ასმის 

ინარე 

ათით 

ათით 

ბამდე 

დ; 

რთოს 

ან 40 

ექნება 

ბანკი 

ანკის 

ბული 

მისი 

ლების 

სხვა 

იღება 

ოვნის 

ლი არ 

ბლივ 

სა და 

ევაში 

სთვის 



 

5.12 
5.12.

ანგარ

წარა

ამონ

ოპერ

არ შ

განი

5.13 
5.13.

ჩასმა

ბარა

ტრან

განს

5.13.

ხელ

მიერ

5.13.

ანგარ

5.13.

შესახ

5.13.

და „მ

 

6.1 ი
ბანკი

შემთ

ოფი

მომს

კლი

სურს

შესრ

ბანკი

6.2 კ
საჭი

- US

შესვ

ინტე

6.3 ი
პარო

ერთ

აწარ

6.4 კ
6.4.1

მოწყ

დიჯ

6.4.2

ნები

დიჯ

პარო

6.4.3

შესაბ

6.4.4

6.4.5

მუშა

დასტ

მუდ

6.4.6

6.4.7

6.4.8

გაუქ

ბარათით წარ

1კლიენტი ვა

რიშზე წინა თ

ადგინოს დასა

ნაწერის მიუღ

რაცია ითვლე

შეიძლება გახ

ისაზღვრება წი

ბარათით სარ

1 კლიენტი ვ

ასთან და სხვა

ათით განხორ

ნზაქციებზე ა

აზღვრული ტ

2 კლიენტი ვ

მისაწვდომი 

რ დადგენილი

3 კლიენტი ვა

რიშზე მინიმა

4 კლიენტი უ

ხებ; 

5 ნებისმიერი

მასტერქარდ“

ინტერნეტი ბა

ის მომსახურ

თხვევაში კლი

ციალური ინტ

სახურების საკ

ენტი მიიღებს

ს სარგებლობ

რულების წესე

ით მომსახურ

კლიენტს ინტე

ირო მონაცემებ

ERNAME და 

ლის დროს. კ

ერნეტ ბანკის 

იმ შემთხვევა

ოლთან ერთად

ხელ გენერირ

რმოოს მხოლო

კლიენტი ვალ

 უსაფრთხოდ

ყობილობა, ბა

ჯიპასის შესაბა

 არ გაანდოს 

ისმიერ ტექნიკ

ჯიპასის მოწყო

ოლზე. 

ბანკის მიერ მ

ბამისი რეაგირ

4 დიჯიპასით 

 დარწმუნდეს

აობის დაწყებ

ტურდება, რო

დმივად ისარგე

 ინტერნეტ ბა

ინტერნეტ ბან

 დიჯიპასით 

ქმების/შეცვლ

 
რმოებულ ოპე

ალდებულია 

თვეში წარმოე

აბუთებული პ

ღებლობის დ

ება კლიენტის

ხდეს სადავო

ინამდებარე ხე

რგებლობის სა

ვალდებულია

ა) და ბარათი

ციელებულ ტ

ასევე „ვიზა“-

ტარიფების შეს

ვალდებულია

ნაშთის შეგნე

ი ტარიფების მ

ალდებულია 

ალური ნაშთი

უფლებამოსილ

ი ტიპის ბარათ

“ (MasterCard) 

ანკით მომსახ

რების გააქტი

იენტს ექნება

ტერნეტ-გვერ

კომისიოს და 

ს ბანკში შესაბ

ბა. ინტერნეტ

ები განსაზღვ

რების პირობებ

ერნეტ ბანკით

ბი (შემდგომშ

პაროლი - PA

კლიენტი ვალ

ინტერნეტ-გვ

აში, თუ კლი

დ მას გადაეც

რდება (იცვლ

ოდ დიჯიპასზ

დებულია: 

დ შეინახოს 

ანკის მიერ მი

ამისი მოწყობ

პაროლი და

კურ მოწყობი

ობილობა (ასე

მინიჭებული პ

რებისთვის; 

სარგებლობის

ს, რომ დაუკ

ბამდე მოახდ

ომ კლიენტი დ

ებლოს „ინტე

ანკში მუშაობი

ნკის მომსახუ

სარგებლობი

ლის განაცხადი

რაციებზე პრე

არაუგვიანს 

ებული ოპერა

პრეტენზია სა

და პრეტენზი

ს მიერ დადას

ო. წინამდება

ელშეკრულებ

აკომისიო და ს

ა გადაიხადო

თ ოპერაციებ

ტრანზაქციებზ

-ს (VISA) და 

საბამისად. 

 საბარათე ან

ებულად ან შ

მიხედვით, გა

დაუყოვნებლ

ი, რომლის ოდ

ლია, ნებისმი

თით სარგებლ

პროცედურებ

ხურებით სარგ

იურების თაო

ა შესაძლებლ

რდის www.ib.

იმ ოპერაცია

ბამისი მომსახ

ტ ბანკის საშუ

ვრულია ბანკი

ბში, რომელიც

თ სარგებლობ

ში ამ მუხლის 

ASSWORD, რ

ლდებულია მი

ვერდზე და შე

იენტი სარგე

ცემა ელექტრ

ლება) ციფრებ

ზე დაგენერირ

ინტერნეტ ბ

ინიჭებული პა

ბილობა (ასეთ

ა/ან მომხმარე

ილობაში, რომ

ეთის არსებობ

პაროლის დაკ

ს შემთხვევაში

კავშირდა ბან

დინოს უსაფრთ

დაუკავშირდა 

რნეტ ბრაუზე

ის დასრულებ

ურებისთვის გ

ისას, ინტერნ

ი და  დაუბრუ

 
ეტენზიების წ

ყოველი თვი

აციების შესახ

აეჭვო ტრანზ

იის წარუდგ

სტურებულად

არე მუხლით

ბით; 

საჯარიმო სან

ოს ბარათით

ბის წარმოებას

ზე განისაზღვ

„მასტერქარდ

ნგარიშზე ოპ

ეცდომით გად

ადახარჯვით გ

ლივ შეავსოს გ

დენობა განისა

იერ დროს მი

ლობის წესები 

ბს, რომლის შ

6. ი
გებლობისთვ

ობაზე, რის

ობა აწარმოო

.ge გამოყენებ

თა შესახებ, რ

ხურების გააქ

უალებით გან

ის ოფიციალუ

ც წარმოადგენ

ბისთვის დალ

მიზნებისთვი

ომელთა გამო

ისთვის კონვე

ეცვალოს ბანკ

ბლობს სრულ

რონული მოწყ

ის კომბინაცი

რებული კოდი

ბანკით სარგე

აროლი (Passw

თის არსებობის

ებლის სახელ

მლითაც კლი

ბის შემთხვევ

კარგვის ან/და

ი, დაუყოვლე

ნკის ორიგინა

თხოების სერ

სწორედ სს „ბ

ერის“ განახლ

ბისას პროგრა

ადაიხადოს მ

ნეტ ბანკის 

უნოს ბანკს დი

5 

წარდგენის წეს

ის 5 (ხუთი) 

ხებ და მისი მ

აქციასთან  დ

გენლობის შე

დ და აღნიშულ

თ გათვალისწ

ნქციები: 

 სარგებლობ

სთან დაკავშირ

ვრება ბანკის მ

დ“-ის (Master

პერაციები აწა

დამეტებით გ

გამოყენებულ

გადამეტებით

აზღვრება ბარ

იიღოს ინფორ

ექვემდებარებ

შესახებ ინფორ

ინტერნეტ ბან

ვის კლიენტი

შემდეგაც ბა

ოს გარკვეულ

ის გზით. ინფ

რომლის წარმო

ქტიურებისას,

ნსახორციელე

ურ ინტერნეტ

ნს წინამდებარ

ლუქული კონვ

ის - „საიდენტ

ოყენებითაც კ

ერტის გადაც

კის მიერ მისთ

ლი ინტერნე

ყობილობა დი

ია (კოდი). კლ

ის გამოყენები

ებლობისთვის

word)  და მის

ს შემთხვევაში

ლი მესამე პი

იენტი უკავშირ

აში), რათა არ

ა სავარაუდო 

ებლივ აცნობო

ალ ინტერნეტ

რთიფიკატის

ბანკი ქართუ“

ებული ვერსი

ამიდან გამოვი

ომსახურების

მომსახურები

იჯიპასის მოწყ

სი: 

რიცხვისა მო

მიღებიდან არ

დაკავშირებით

ემთხვევაში, ბ

ლი კლიენტის

წინებული პრ

ბასთან (დამზ

რებული ნები

მიერ, ხოლო ქ

rCard) საერთ

არმოოს მხოლ

გახარჯულ თ

ლი თანხის სარ

თ გამოყენებულ

რათის ტიპის მ

რმაცია საბარ

ბა საერთაშორ

რმაციის მიღე

ნკი 

ვალდებული

ანკის მხრიდა

ლი შინაარსის

ფორმაციას ინ

ოებაც შეუძლ

, სადაც თავად

ებელი საბანკ

ტ-გვერდზე -

რე ხელშეკრუ

ვერტით გადა

ტიფიკაციო მო

კლიენტი იდე

ცემიდან 24 (ო

თვის გადაცემუ

ტ ბანკის მო

იჯიპასი, რომ

ლიენტს შესა

ით. 

ს საჭირო ნ

მიერ არჩეულ

ი).  

რს, არ შეინა

რდება ბანკის

რ მოხდეს გარ

გამჟღავნების

ოს ბანკს დიჯი

ტ-გვერდს და

შემოწმება (უ

“-ს ინტერნეტ

იით; 

იდეს მხოლოდ

ს საფასური; 

ის შეწყვეტის

ყობილობა. 

ოითხოვოს და

რაუგვიანეს 15

თ; წინამდებარ

ბარათით გა

ს მიერ ბანკთ

რეტენზიისა

ზადებასთან, 

ისმიერი სახის

ქვეყნის ფარგლ

აშორისო საგ

ლოდ ხელმის

თანხას ბანკი დ

რგებლობის ყო

ლი თანხა და

მიხედვით; 

რათე ანგარიშზ

რისო საგადას

ბა კლიენტს შ

ია ბანკში წარ

ან დადებით

ოპერაციები

ნტერნეტ ბანკ

ლია კლიენტს ი

დ აირჩევს, რო

კო ოპერაციე

www.cartuba

ულების განუყ

აეცემა ინტერნ

ონაცემები“), კ

ენტიფიცირდე

ოცდაოთხი) ს

ული პაროლი

ომსახურებით

მელზეც ყოვე

აძლებლობა ე

ნებისმიერი ი

ლი მომხმარებ

ახოს ეს მონა

ს ინტერნეტ გ

რეშე პირის წვ

ს შემთხვევაში

იპასის მოწყო

ა ინტერნეტ

უსაფრთხოები

გვერდს www

დ „გამოსვლა“

ს შემთხვევაშ

ა მიიღოს ამო

5 კალენდარუ

რე პუნქტით დ

ნხორციელებ

თან ურთიერთ

და დავის გ

განახლებასთ

ს საკომისიო, 

ლებს გარეთ გ

გადამხდელო 

საწვდომი ნაშ

დაარიცხავს ს

ოველი დღისა

ა მუდმივად ი

ზე წარმოებუ

სახადო სისტე

შეუძლია მოთ

ადგინოს განა

თი გადაწყვეტ

ი ბანკში მოუ

კით მომსახურ

ინტერნეტ ბან

ომელი სახის 

ბის, ზუსტი 

ank.ge განთავ

ყოფელ ნაწილ

ნეტ ბანკით ს

კერძოდ, მომხ

ება ბანკის ინ

საათის განმავ

ი.  

თ, მომხმარებლ

ელ 36 (ოცდა

ექნება გარკვე

ინფორმაცია, 

ბლის სახელი

აცემები კომპ

გვერდს. უსაფ

ვდომა მასზე 

ი დაუყოვნებლ

ობილობის დაკ

ბანკში ნების

ის სერთიფიკ

w.cartubank.ge 

“ ღილაკზე და

ში, შეავსოს 

ონაწერი საბა

ული დღის ვა

დადგენილ ვა

ული ნებისმ

თობაში შემდგ

გადაწყვეტის

თან, სტოპ ს

რომლის ოდე

განხორციელე

სისტემების 

შთის ფარგლ

სარგებელს, ბ

ათვის; 

იქონიოს საბა

ული ოპერაცი

ემის („ვიზა“ (V

თხოვნისთანავ

აცხადი ინტე

ტილების მიღ

უსვლელად ბ

რების სახეობ

ნკის საშუალე

ინტერნეტ ბა

ჩამონათვალ

ვსებულ ინტე

ლს. 

სარგებლობის

ხმარებლის სახ

ნტერნეტ-გვერ

ვლობაში, შევ

ლის სახელს

ათექვსმეტი) წ

ეული ოპერაც

დოკუმენტი

ი (Username). 

პიუტერში ან

ფრთხოდ შეინ

დაგენერირებ

ლივ აცნობოს

კარგვის ფაქტ

სმიერი შესვლ

კატის შემოწმ

ან/და www.ib

აჭერით; 

ინტერნეტ ბ

რათე 

ადაში 

ადაში 

მიერი 

გომში 

წესი 

სიაში 

ენობა 

ებულ 

მიერ 

ლებში. 

ანკის 

რათე 

იების 

VISA) 

ვე. 

რნეტ 

ღების 

ანკის 

ბების, 

ებით, 

ანკით 

ი და  

რნეტ 

სთვის 

ხელი 

რდზე 

ვიდეს 

ა და 

წამში 

ციები 

 თუ 

ასევე 

სხვა 

ნახოს 

ბულს 

ბანკს 

ტი.  

ლისას 

ებით 

b.ge ). 

ანკის 
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მომს

მიღე

6.6 ბ
6.6.1

6.6.2

ზღვრ

6.6.3

საბან

6.7 ი
მითი

 

7.1 S
ბანკშ

შორი

შესრ

7.2 S
ბანკი

განც

მეშვ

7.3 S
ანგარ

ხელშ

7.4 კ
7.4.1

ტელ

7.4.2

მოხვ

ინფო

7.5 ბ
7.5.1

კლი

აღდ

7.5.2

დავა

არსე

7.6 
მითი

 

 

8.1  ა
საბან

ხელშ

რეკვ

8.2 ბ
8.2.1

8.2.2

8.2.2

8.2.2

8.2.2

8.2.3

8.2.3

8.3 კ
ან ც

პროვ

8.4  კ
განი

პირო

წარმ

        
1  ავტ
შიდა

კლიენტის ნე

სახურებასთან

ებიდან 15 (თხ

ბანკი უფლება

 კლიენტის დ

 რისკების შე

რულად დასა

 ინტერნეტ ბა

ნკო ოპერაცია

ინტერნეტ ბან

ითებულ თავ

SMS მომსახურ

ში მოუსვლელ

ის, კლიენტს

რულების მცდ

SMS მომსახურ

ისაგან SMS მ

ცხადში კლიენ

ეობითაც ხორ

SMS მომსახუ

რიშზე, რომე

შეკრულების 

კლიენტი ვალ

 დაუყოვნებლ

ლეფონის აპარა

 არ დაუშვას 

ვედრა, რომელ

ორმაციის მეს

ბანკი უფლება

 კლიენტის მი

ენტისგან მი

გენის შესახებ

 არ შეასრულ

ალება კლიენ

ებობის შემთხ

SMS მომსახუ

ითებულ თავ

ავტომატური 

ნკო ანგარიში

შეკრულების 

ვიზიტებზე. 

ბანკი კლიენტ

 კომუნალურ

 თანხის გადა

.1 ეროვნული

.2 უცხოური ვ

.3 თანხის გად

 თანხის გადა

.1 ეროვნული

კლიენტს უფლ

ვალებადი თ

ვაიდერი კომპ

კლიენტი ხელ

ისაზღვრება ბა

ობები; კლიენ

მოადგენს წინა

                      
ტომატური  გად

ა ინსტრუქციის

 
ებისმიერი ს

ნ დაკავშირე

ხუთმეტი) დღ

ამოსილია: 

დავალებით შე

ემცირების მი

აშვები პარამეტ

ანკის მეშვეო

ა, წინამდებარ

ნკის მომსახუ

ისებურებათა

რება არის დ

ლად მიიღოს 

 შეუძლია მი

დელობის და ა

რების მისაღე

მომსახურები

ნტი აფიქსირე

რციელდება წი

ურების სერვი

ელსაც მომავა

პირობების შე

დებულია: 

ლივ აცნობოს 

ატის დაკარგვ

მისი კუთვნ

ლზეც კლიენტ

სამე პირთა მი

ამოსილია: 

იერ ტელეფონ

იღებული შეტ

ბ კლიენტის გ

ლოს კლიენტის

ტის ანგარიშზ

ვევაში; 

ურების სერვი

ისებურებათა

გადარიცხვებ

იდან, კლიენტ

მე-2 პუნქტში

ს მოემსახურე

რი გადახდები

არიცხვა ბანკი

ი ვალუტის გა

ვალუტის გად

დარიცხვა ანაბ

არიცხვა ბანკი

ი ვალუტის გა

ლება აქვს, ყოვ

თარიღი, დავალ

პანიების მიმა

ლშეკრულების

ანკის მიერ ავტ

ტის მიერ ავტ

ამდებარე ხელ

                     
დარიცხვების  მო

 თანახმად არ ე

სახის პრეტე

ბით მიიღება

ღის განმავლო

ეასრულოს ბან

ზნით კლიენ

ტრები. 

ობით ბანკის მ

რე ხელშეკრულ

რებაზე ვრცე

ა გათვალისწი

7. SMS (მ

დისტანციური

გარკვეული 

იიღოს ინფორ

ანგარიშზე არს

ებად, კლიენტ

ს სერვისი დ

ებს მობილურ

ინამდებარე ს

ისის ერთხელ

ალში გახსნი

ესაბამისად; 

ბანკს, ბანკში

ვის თაობაზე; 

ნილი მობილ

ტი იღებს მოკ

ერ გაცნობაზე

ნის ნომრის შ

ტყობინების ს

განცხადების მ

ს მომსახურებ

ზე არასაკმარ

ისზე ვრცელ

ა გათვალისწი

ბით სარგებლ

ტის მიერ განსა

ი მითითებულ

ება შემდეგი ა

, მობილური 

ის შიგნით: 

ადარიცხვა  კლ

დარიცხვა  კლ

ბრის შესავსებ

ის გარეთ: 

ადარიცხვა კლ

ველი ავტომატ

ლების თანხა

ართ გადარიცხ

ს 8.2 პუნქტში

ტომატურად 

ტომატური გად

ლშეკრულების

         
ომსახურების  ჩ

საჭიროებათ გა

 
ენზია ინტერ

ა შესაბამისი

ობაში. 

ნკის მიერ ინტ

ნტის ოპერაცი

მიერ მიღებუ

ლების და კანო

ლდება წინამ

ინებით. 

მოკლე ტექსტ

ი საბანკო მო

ტიპის ინფორ

რმაცია საკუთ

სებული ნაშთ

ტი ბანკში ავს

და რომლითაც

რი ტელეფონი

სერვისით მომ

ლ გააქტიურე

ის კლიენტი. 

ი დაფიქსირებ

ლური აპარატ

კლე ტექსტუ

ე, რომელიც კ

ეცვლის, მობი

საფუძველზე

მიღებამდე; 

ბის პირობებთ

რისი ნაშთის ა

დება წინამდ

ინებით. 

8. ავტომ

ლობის მოთხო

აზღვრულ თა

ლი მომსახურე

ავტომატური 

ტელეფონის ბ

ლიენტის პირა

იენტის პირად

ბად. 

ლიენტის პირა

ტური გადარი

ა კი შეიძლებ

ხვის თარიღი

ი მითითებულ

გადარიცხვის

დარიცხვებით

ს განუყოფელ

ართვა  შესაძლე

ადარიცხვის საფ

6 

რნეტ ბანკის

ი ოპერაციის

ტერნეტ-ბანკი

იებზე დააწეს

ლი მოთხოვნ

ონმდებლობი

მდებარე ხელ

ტური შეტყობი

მსახურება, რ

რმაცია და აწა

თარ საბანკო

თების შესახებ;

სებს განაცხად

ც განისაზღვრ

ის ნომერს, რო

მსახურება. 

ების შემდეგ, 

ამ შემთხვევ

ბული მობილ

ტის, სიმ ბარა

რი შეტყობინ

ლიენტს მიეწ

ილური ტელე

 კლიენტს შ

თან შეუსაბამ

არსებობის შე

დებარე ხელშე

ატური გადარ

ოვნისას, კლიე

არიღებში ჩამო

ებების მისაღე

გადარიცხვებ

ბალანსის შევს

ად და/ან სხვა

დ და/ან სხვა პ

ად ან სხვა პირ

იცხვის დავალ

ბა იყოს როგო

ისთვის დაფიქ

ლი მომსახურე

სთვის აუცილ

თ მომსახურებ

ლ ნაწილს. 

ებელია  მხოლო

ფუძვლის დამად

ს მეშვეობით

განხორციელ

ით მომსახურე

სოს შეზღუდ

ნის/დავალები

ის მოთხოვნებ

ლშეკრულების

ინებით) მომს

რომლის მეშვ

არმოოს გარკვ

ანგარიშებზე

; 

დს, რომლით

რება SMS მო

ომელიც რეგი

SMS მომსახ

ვაში SMS მო

ლური ტელეფო

ათის ან სხვა

ნებით მომსახ

წოდება SMS მო

ეფონის აპარა

შეუჩეროს SM

მო, არასწორი

ემთხვევაში, ა

ეკრულების პ

რიცხვები 

ენტი ბანკს აძ

ოწეროს ფულ

ებად, კლიენტ

ბით: 1 

სება; 

ა პირის/ორგან

პირის/ორგანი

რის/ორგანიზა

ლებისას, აირჩ

ორც ფიქსირე

ქსირებული დ

ებ(ებ)ის მისაღ

ლებელი ყველა

ბასთან დაკავშ

ოდ  ისეთი  შინა

დასტურებელი

თ განხორცი

ლებიდან ან/

ების ფარგლებ

ვები, მათ შო

ის საფუძველ

ბის დაცვით.

პირობები სრ

ახურება  

ვეობითაც კლ

ვეული შინაა

ე შესრულებუ

აც კლიენტი

ომსახურების

სტრირდება ბ

ხურების სერ

ომსახურება გ

ონის ნომრის 

ა იმ მოწყობი

ხურებას; ბანკ

ომსახურების

ატის ან/და სი

MS მომსახურ

დავალება, ას

ან ბანკის მიმ

პირობები სრ

ძლევს დავალ

ლადი სახსრებ

ტის მიერ შესა

ნიზაციის ანგ

იზაციის ანგარ

აციის ანგარიშ

ჩიოს დავალე

ებული ისე ც

დავალიანების

ღებად, ბანკში

ა საჭირო ინფ

შირებით შევს

აარსის  მქონე  გ

ი დოკუმენტები

იელებულ ო

და შესაბამის

ბში დაშვებულ

ორის დაადგი

ლზე, შეასრულ

რულად, წინა

ლიენტს ეძლევ

რსის საბანკო

ული ოპერაც

გამოხატავს ს

სხვა კონკრე

ბანკის პროგრ

რვისი გავრცე

განხორციელდ

ცვლილების,

ილობის მესა

კი არ არის პა

ს საშუალებით

იმ ბარათის და

რების სერვის

სევე არ შეასრ

მართ კლიენტ

რულად, წინა

ლებას მისი ერ

ი და გადარიც

აბამის განაცხა

არიშებზე; 

რიშებზე; 

შებზე; 

ბის შესრულე

ცვალებადი (მ

ს ოდენობით).

ი ავსებს განაც

ორმაცია, გად

სებული თითო

გადარიცხვებზე

ი. 

ოპერაციებთან

სი მომსახურ

ლი ოპერაციებ

ინოს ოპერაცი

ლოს მოთხოვნ

ამდებარე მუხ

ვა შესაძლებლ

ო ოპერაციები

იების, ოპერა

სურვილს მი

ეტული პირო

რამაში და რომ

ლდება ყველ

დება წინამდე

, ასევე მობილ

ამე პირთა ხე

ასუხისმგებელ

თ; 

აკარგვის თაო

სი, მომსახურ

რულოს კლიე

ტის დავალიან

ამდებარე მუხ

რთი ან რამდე

ცხოს წინამდე

ადში მითითე

ების კონკრეტ

მაგ: მითითებ

. 

ცხადს, რომლ

დარიცხვის წეს

ოეული განაც

ე, რომელთაც  ბ

ნ და 

რების 

ბი; 

იების 

ნილი 

ხლში 

ლობა 

ი. მათ 

აციის 

იღოს 

ობები. 

მლის 

ლა იმ 

ებარე 

ლური 

ელში 

ლი იმ 

ობაზე 

რების 

ენტის 

ნების 

ხლში 

ენიმე 

ებარე 

ებულ 

ტული 

ბული 

ითაც 

სი და 

ცხადი 

ბანკის 
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9.1 
მის 

ანგარ

9.2 
წინა

9.3 
სხვ. 

ამ მი

გვარ

მითი

ბანკი, კლიენტ

ცეპტო წესით

აზღვრულ თ

ენტის მიერ გ

ხელშეკრულებ

რთველოს ერო

ავტომატური 

ყების თარიღ

იოდულობა 

აზღვრავს პრი

კლიენტმა კონ

და საბარათე 

რიშებზე დაშ

რიცხება შესაბ

იმ შემთხვევაშ

ის მიერ განხ

ვნული ვალუ

ხა, გააკეთოს

რთოს თანხე

ოური ვალუტ

ებობის შემთხ

ბანკის მიერ

ისმიერ ვალუტ

ავტომატურ

ბამისი განაცხ

მატებული ტ

ახორციელებლ

კლიენტი ვალ

1 ანგარიშებზ

თი; 

2 გადაიხადო

ხებ კლიენტი 

ბანკი უფლე

1 არ განახორ

რიშიდან) არა

2 არ განახორ

შე დავალიანე

იმ შემთხვევა

ის მიმართ შე

ხორციელოს 

რულებამდე; 

ბანკი ავტომ

მატებით განხ

ქმების და სხ

ლეფონის ნომე

ოწვეულ ნების

ბანკი არ არის

ოწვეულ ზიან

რსებობის მიზ

ვაიდერი კომპ

ავტომატური

მდებარე მუხ

სახელფასო პ

მიერ მიწოდე

რიშებზე; 

სახელფასო 

მდებარე ხელ

კლიენტი ვალ

ნებისმიერი დ

იზნით, მხარე

რის, პირადი ნ

ითებით, რომ

 
ტის მიერ ხელ

თ/კლიენტის 

თარიღში ჩამო

განსაზღვრულ

ბის 8.2.1 პუნქ

ოვნულ ვალუ

გადარიცხვე

ღის მიხედვი

(კომუნალურ

იორიტეტულ

ნკრეტული დ

ანგარიშებზე

შვებული ოვერ

ბამისი ხელშეკ

ში, თუ კლი

ხორციელებაზ

უტის არასაკმა

ს კონვერტაცი

ები ავტომატ

ტის ანგარიშზ

ვევაში. 

რ ავტომატურ

ტაში გახსნილ

რი გადრიცხვე

ხადის შევსებ

ტრანზაქციიდ

ლად. 

ლდებულია: 

ზე, რომლიდა

ოს ავტომატუ

მიიღებს მოთ

ებამოსილია: 

რციელოს ავტო

ასაკმარისი ნაშ

რციელოს ავტ

ების არსებობ

აში, თუ ავტო

ესასრულებელ

ავტომატურ

ატურ გადარ

ხორციელების

ხვ.) შესახებ 

ერზე. ბანკი ა

სმიერ ზიანზე

ს პასუხისმგებ

ნზე, იმ შემთ

ზეზით ან/და 

პანიის რაიმე 

ი გადარიცხვ

ლში მითითე

პროექტით მო

ებული ინფო

პროექტით 

ლშეკრულების

ლდებულია, დ

დანიშნულები

ეთა მიერ შეთ

ნომრების (სხ

მელთაც უნდა

ლშეკრულები

დამატებითი

ოწერს კლიენტ

ლი პროვაიდერ

ქტით გათვალ

უტაში. 

ების პრიორი

ით. თუკი, რ

რი და მობილ

ლობას, წინასწა

ავალებისთვი

ე (დამატები

რდრაფტის „ხ

კრულებით გ

ენტი თანხმო

ზე, ბანკი უფ

არისი ნაშთის

ია, კონვერტ

ტური გადარი

ზე ნაშთის არს

რი გადარიცხვ

ლ ანგარიშზე) ა

ებით მომსახ

ბით და აგრეთ

ან ზედიზედ

ანაც ბანკმა უ

რი გადარიცხ

თხოვნისთანავ

ომატური გად

შთის არსებობ

ტომატური გა

ის შემთხვევა

ომატური გად

ლი ვალდებულ

რი გადარიცხ

რიცხვებთან დ

ს, წარუმატებე

ინფორმაცია

არ არის პასუ

ე. 

ბელი შეუსრუ

თხვევაში თუ

კლიენტმა ბ

მიზეზით; 

ვებით მომსა

ბულ თავისებ

ომსახურების ს

ორმაციის საფ

გათვალისწინ

ს 2.4 პუნქტის 

დასაქმებულთ

ის თანხის) ჩა

ანხმებული ფ

ხვ. მაიდენტიფ

ა ჩაერიცხოთ ხ

 
ის 8.2.1 პუნქტ

ი თანხმობის

ტის ანგარიში

რი კომპანიები

ლისწინებული

იტეტულობის

რამდენიმე გ

ლური გადას

არი გათვლის

ის თავად უნდ

ითი ანგარიშე

ხელმისაწვდო

გათვალისწინე

ობას განაცხად

ფლებამოსილი

ს არსებობისა

აციის დროი

იცხვის დავა

სებობის და იმ

ვა განხორციე

არის საკმარის

ხურება (ერთ

თვე, იმ შემთხ

დ 6 (ექვსი) 

უნდა განახორ

ხვებით მომს

ვე; 

დარიცხვა კლი

ბისას 

ადარიცხვა ს

აში; 

დარიცხვისთვ

ლებების შესრ

ხვა, კლიენტ

დაკავშირებულ

ელი მცდელო

ას მხოლოდ

უხისმგებელი

ულებელი ან/დ

უ ზემოაღნიშნ

ბანკს წარუდგ

ახურებაზე ვ

ბურებათა გათ

9. სახ
საფუძველზე

ფუძველზე, აწ

ნებული მომ

შესაბამისად;

თათვის ხელფა

არიცხვა მუდ

ფორმით, ყოვე

ფიცირებელი

ხელფასი ან სხ

7 

ტით გათვალი

ს გარეშე, დ

იდან თანხებს

ის მიმართ და

ი ავტომატურ

ს განსაზღვრა

გადარიცხვის

სახადების შ

გარეშე. 

და განსაზღვრ

ები) არსებუ

ომი ნაშთი“. ა

ებული პროცე

დებს ხელშეკ

ია, ავტომატუ

ას, სხვა ვალუ

ისათვის ბანკ

ალების შესას

მავდროულად

ელდება მხოლ

სი თანხა; ბანკ

ი, რამდენიმე

ხვევაში, თუ

თვის განმა

რციელოს ავტ

სახურებისთვი

იენტის ანგარ

აქართველოს

ვის კლიენტის

რულების თარ

ტის მიერ ბ

ლი დავალებ

ობის, ავტომა

ერთხელ გა

კლიენტის მი

და შეცდომით

ნული გამოწვ

გინა მცდარი

ვრცელდება

თვალისწინები

ხელფასო პრო

ბანკი კლიენ

წარმოებს გად

მსახურების

 

ასის (ასევე პრ

მივად აწარმო

ელთვიურად

 ნომრების), ჩ

ხვ. გადასახდ

ისწინებული

დავალიანების

ს, ავტომატუ

აფიქსირებულ

რი გადარიცხვ

ა ხდება თით

„თვის რიც

ემთხვევაში) 

როს გამოიყენო

ლი ნაშთები

ასეთ შემთხვე

ენტი; 

კრულების 8.8

ური გადარიც

უტის არსებუ

კში არსებულ

სრულებლად.

დ,  ეროვნული

ლოდ იმ შემთ

კის მიერ თანხ

ე ან ყველა

კონკრეტული

ავლობაში ან

ომატური გად

ის დადგენილ

რიშიდან (მათ

მოქმედი კა

ს მიერ შერჩე

რიღს, ბანკი ი

ბანკის მიმარ

ბის სტატუსი

ატური გადარ

ააგზავნის კლ

იერ აღნიშნუ

თ შესრულებუ

ვეულ იქნა კ

ინფორმაცია

წინამდებარე

ით. 

ოექტი 

ტის მიმდინა

დარიცხვის ოპ

მისაღებად

რემიის, სამივლ

ოოს წინამდებ

წარუდგინოს

ჩასარიცხი თა

დელი; 

მომსახურები

ს წარმოქმნი

ური გადარიცხ

ლი დავალიანე

ვებით მომსახუ

თოეული მო

ცხვი“ ან/და

ემთხვევა ე

ოს თუ არა ბან

ი. კლიენტი

ევაში გამოყენ

8 პუნქტით გ

ცხვის თარიღ

ლი ნაშთიდა

ლი კომერციუ

. იგივე ქმედ

ი ვალუტის ან

თხვევაში, თუ

ხის ნაწილობრ

ერთად) უქმ

ი სახის გადა

ნგარიშზე არ

დარიცხვები 

ლი საკომისი

თ შორის სხვა

ანონმდებლობ

ეული თარიღ

ტოვებს უფლ

რთ არსებულ

ის (მათ შორ

რიცხვებით მო

ლიენტის ბანკ

ლი შეტყობინ

ული ავტომატ

კლიენტის ან

ა ან/და ზიანი

ე ხელშეკრუ

არე ანგარიშიდ

პერაციებს მი

კლიენტი ბ

ლინებო თანხ

ბარე სახელფა

ს ბანკს იმ დას

ანხის ოდენო

ით სარგებლო

ისთანავე ან 

ხვის სისტემა

ების დასაფარ

ურება ხორცი

ომსახურებით 

„დავალიანე

რთი და იმ

ნკმა კლიენტი

თანახმაა ბა

ნებული ოვერ

გათვალისწინ

ღისთვის, კლი

ან უაქცეპტო 

ული კურსის

დებას განახო

ნგარიშზე არა

უ ანგარიშზე 

რივ გადარიცხ

მდება კლიენ

რიცხვის მცდ

რ იქნება თან

მუდმივად იქ

იო (ინფორმაც

ნებისმიერ ვა

ბის შესაბამის

ი დაემთხვევ

ლებას დროები

ლი ვალდებუ

ის, ინფორმა

ომსახურების 

კისთვის ცნო

ნების მიუღებ

ტური გადარიც

ნგარიშებზე ს

ი გამოწვეულ

ულების პირ

დან, კლიენტი

ის მიერ დასაქ

ანკს მიმართ

ხის და დასაქმ

ასო პროექტის

საქმებულთა ს

ობების და ანგ

ობის შემთხვე

კლიენტის

აში ჩართულ

რავად; 

იელდება მხოლ

  სარგებლ

ბის წარმოშო

მავე დღეს, ბ

ის სხვა მიმდი

ანკმა გამოიყ

რდრაფტის თ

ნებულ ოპერა

იენტის ანგარ

წესით ჩამოწ

 შესაბამისად

ორციელებს ბ

ასაკმარისი ნა

(მათ შორის

ხვა არ მოხდე

ნტის მიერ ბა

დელობისას, ბ

ნხა გადარიც

ქონიოს საკმა

ციას აღნიშნუ

ალუტაში გახს

სად, ასევე ბ

ვა კლიენტის

ით შეაჩეროს

ულებების ს

აცია გადარიც

გააქტიურებ

ობილ მობილ

ბლობასა და

ცხვის დავალ

საკმარისი თა

ლ იქნა მომსახ

რობები სრულ

ის დავალები

ქმებული პირ

თავს განაცხა

მებულზე გასა

ს საშუალებით

სია მათი სახე

გარიშის ნომრ

ევაში, 

მიერ 

ლი და 

ლოდ 

ლობის 

ობის“ 

ბანკი 

ინარე 

ყენოს 

თანხას 

აციის 

რიშზე 

წეროს 

დ და 

ბანკი 

შთის 

სხვა 

ება. 

ანკში 

ბოლო 

ცხვის 

არისი 

ულის 

სნილ 

ანკის 

მიერ 

ან არ 

რულ 

ცხვის 

ის ან 

ლური 

ამით 

ლებით 

ანხის 

ხურე 

ლად, 

თ და 

რების 

ადით 

აცემი 

თ და 

ელის, 

რების 
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10.1.

გადა

10.1.

ცვლ

დოკ

საკო

შეცვ

ტელ

ამით

10.1.

ანგარ

შესახ

ვალდ

გაცე

ანგარ

10.1.

საგად

10.1.

ოპერ

(გად

10.1.

ბანკს

განს

10.1.

ბანკს

ვალდ

ის ო

ვალდ

10.1.

ექნებ

შემთ

10.1.

მიერ

განს

სარგ

10.1.

რეგი

ოფშო

კლიენტი ვა

ავებული თან

რუნველყოს მა

კლიენტი ვალ

თან ურთიერ

ალეობები;  

კლიენტი ვალ

ექტით მომსახ

ავშირებით დ

ფასის ან სხვ

გლებში და წი

კლიენტი ვალ

ახურიდან წა

ხორციელოს დ

კლიენტის მი

აღნიშნულის შ

ყოვნებლივ ს

ხორციელოს 

აგადაცილებუ

ბანკი ვალდე

უგვიანეს 3 (სა

სახელფასო პ

ლში მითითებ

 

 კლიენტი ვალ

1 ნებისმიერი

ასახადი, რაც 

2 დაუყოვნებლ

ლილებებისა დ

კუმენტაციაში

ონტაქტო მონ

ვლის შესახებ

ლეფონი, კომპი

თ გამოწვეულ 

3 დაუყოვნებლ

რიშის მდგომ

ხებ და წარუდ

დებულება ერ

ემული აქვს მი

რიშზე ოპერაც

4 ყოველი ა

დასახადო/სამ

5 ანგარიშ(ებ)

რაციის/გადახ

დარიცხვის საფ

6 ოპერაციის 

ს კლიენტის 

ახორციელებე

7 მის ანგარიშ

ს, შეცდომით

დებულია გად

ოდენობით მ

დებულების შ

8 ბანკის მიერ

ბა შესაბამისი

თხვევაში, კლი

9 ხელშეკრულ

რ წარმომადგე

ახორცილებელ

გებლობის მიზ

10 კლიენტი ვ

ისტრაციის ს

ორულ ზონაშ

 
ლდებულია 

ამდებობების

ათი ინფორმი

ლდებულია გ

რთობაში მიენ

ლდებულია, ა

ხურების სარგ

და წერილობ

ვ. ნებისმიერ

ინამდებარე მუ

ლდებულია დ

ასვლის ან კ

დასაქმებული

იერ წინამდება

შედეგად დას

სრულად აუნა

კლიენტის 

ული დავალია

ებულია კლიე

ამი) სამუშაო დ

პროექტით მო

ბულ თავისებ

ლდებულია: 

ი სახის საბანკ

აუცილებელი

ლივ აცნობო

და დამატებებ

ი ცვლილებებ

ნაცემების (იუ

ბ; ასევე იქონ

იუტერი, ინტ

შედეგებზე/ზ

ლივ წერილ

მარეობის შესა

დგინოს ბანკს

რთმნიშვნელო

ისი სახელით

ციები სრულდ

ანგარიშის 

მეწარმეო სტა

)ზე ოპერაცი

ხდის დანიშნ

ფუძვლის დამ

შესასრულებლ

სრულყოფილ

ელი ოპერაცი

შზე თანხის შ

თ ჩარიცხული

დაუხადოს ბან

მისი სარგებლ

შესრულებისა

რ მისთვის გა

ი საგადასახად

იენტი ვალდე

ლების 10.1.3 

ენლებისთვის

ლად გადაცე

ზნით ან/და ბა

ვალდებულია

სხვა ქვეყანაშ

ში რეგისტრაც

წერილობით

ს მითითებით

ირება ბანკის მ

განსაზღვროს 

ნიჭება უფლე

არაუგვიანეს 

გებლობის სრ

ბითი შეტყობ

რი გადასახდე

უხლით გათვ

დაუყოვნებლ

ლიენტის მი

ისთვის წინამდ

არე ხელშეკრუ

საქმებულ(ებ)ი

აზღაუროს ბა

ანგარიშიდ

ანების დაფარ

ენტის მიერ ხ

დღის ვადაში 

ომსახურებაზ

ბურებათა გათ

10

კო მომსახურე

ია  საბანკო მო

ოს ბანკს, მის

ბის შეტანის 

ბის შეტანის, 

ურიდიული/ფ

ნიოს კომუნი

ტერნეტი) გამა

ზიანზე; 

ობით შეატყ

ახებ ინფორმა

ს შესაბამისი წ

ოვნად ვრცელ

თ მოქმედების

დება ადრე წარ

გახსნისას წ

ატუსის შესახე

იების წარმო

ნულების შესა

მადასტურებე

ლად, წარუდ

ლი იდენტიფი

იის კანონმდებ

შეცდომით ჩა

ი თანხის შეს

ნკს ჯარიმა აღ

ლობის თით

აგან; 

ახსნილი ანგა

დო/სამეწარმეო

ებულია არ გამ

პუნქტით გათ

ს/მინდობილი

მული ნებისმ

ანკისთვის და

ა წინასწარ დ

ი გადატანის

ციის შესახებ, 

 
თ წარმოუდგი

, რომელთაც

მომსახურებებ

მისი წარმომ

ებამოსილება

30 (ოცდაათი

რულად ან ნაწ

ბინებიდან 30

ელის მომდევ

ალისწინებულ

ლივ აცნობოს

იერ მისი დათ

დებარე პროექ

ულების 9.6. ა

ის ანგარიშ(ებ

ანკს წარმოქმნ

დან თანხები

რვის მიზნით.

ელშეკრულებ

განახორციელ

ზე ვრცელდებ

თვალისწინები

. მხარეთა უფ

ების გაწევისთ

ომსახურების მ

ს მიერ წარდ

შესახებ, მათ

კლიენტის

ფაქტობრივი

იკაციისთვის

ართულ/ჩართ

ყობინოს ბანკ

აციის მიღებაზ

წერილობითი

ლდება ბანკი

ს უფლებამოსი

რდგენილი სა

წარუდგინოს

ებ; 

ოებისას, მი

ახებ და წარ

ლი დოკუმენ

გინოს ბანკს, 

იცირებისთვი

ბლობასთან შე

არიცხვის შეს

ახებ და აღნი

ღნიშნული თა

თოეული დღი

არიშები სამეწ

ო სტატუსი დ

მოიყენოს თავ

თვალისწინებ

ი პირისთვის

მიერი მატერ

ასაბრუნებლა

ა დაუყონებლ

ს, საქართველ

ან სხვა ნების

8 

ინოს ბანკს ი

ანგარიში უნდ

ბისა და პროდ

მადგენელი, პ

განახორციელ

ი) კალენდარუ

წილობრივ შეწ

0 (ოცდაათი)

ვნო ჩარიცხვ

ლი წესით; 

ბანკს თანამშ

თხოვნის შეს

ქტის ფარგლე

ნ/და 9.7. პუნქ

ბ)ზე დავალია

ნილი დავალ

ის ჩამოწერ

ბის 9.3. პუნქტ

ლოს დასაქმებ

ბა წინამდება

ით. 

ფლებები და ვა

თვის ბანკს გად

მისაღებად; 

დგენილ დოკუ

თ შორის ინფო

ბენეფიციარი

მისამართი, 

აუცილებელი

თულ მდგომარ

კს, ანგარიში

ზე უფლებამო

ი დოკუმენტე

ისთვის წარდ

ილება; აღნიშ

აბუთებისა და

ბანკს მი

იაწოდოს მა

რუდგინოს ბა

ტის ასლები);

მის მიერ მოთ

ის, ოპერაციის

ესაბამისობის

სახებ ინფორმ

იშნული თანხ

ანხის ან მისი

ისათვის; თა

წარმეო მიზნე

და აღნიშნულ

ვისი ანგარიშე

ბული პირები

გადაცემული

იალური თუ

დ; 

ლივ აცნობოს

ლოს საგადას

სმიერი ისეთი

იმ დასაქმებუ

და გაეხსნათ ბ

დუქტების შეს

პასუხიმგებელ

ლოს სახელფ

ული დღით ა

წყვეტასთან/სხ

) კალენდარუ

ვა განახორცი

შრომელთან

სახებ და თა

ებში გახსნილ

ქტით გათვალ

ანების წარმოქ

ლიანება, ხოლო

რა თანამშრო

ტით გათვალ

ბულთა ანგარი

არე ხელშეკრ

ალდებულებე

დაუხადოს მო

უმენტებსა დ

ორმაცია კლი

ი მესაკუთრის

ტელეფონის

ი მოწყობილ

რეობაში. წინა

ის განკარგვაზ

ოსილი პირებ

ები. აღნიშნულ

გენილ ყველ

შნული დოკუ

ა ხელმოწერის

ის მიერ მ

ას სრული, 

ანკს, მის მიე

; 

თხოვნილი ნე

ს შინაარსის, 

ს დადგენის მი

მაციის მიღებ

ხა დაუბრუნო

ნაწილის გამო

ანხის გადახდ

ებისთვის გამ

ლის თაობაზე

ები სამეწარმე

ის შეცვლის შ

ი ნებისმიერი

უ არამატერია

ბანკს მის მიე

სახადო რეგუ

ი გარემოების

ულთა სია, 

ბანკში სახელ

ახებ; 

ლი პირი (გარ

ფასო პროექტ

ადრე წერილო

ხვა საბანკო დ

ული დღის

იელოს წინამდ

შრომითი ურ

ანამშრომელთ

ლი საბანკო ანგ

ლისწინებული

ქმნის შემთხვ

ო ბანკი უფლ

ომლ(ებ)ის

ისწინენული 

იშებზე თანხე

ულების პირ

ები 

ომსახურების

და ბანკისთვი

იენტის დამფ

ს ცვლილები

ნომერი, ელ

ობები და ქს

ააღმდეგ შემთ

ზე, ანგარიშზ

ბის ან/და მათ

ლი პუნქტით 

ა იმ დოკუმ

უმენტების ბან

ს ნიმუშის საფ

მოთხოვნილი

ამომწურავი

ერ მოთხოვნ

ებისმიერი დო

დანიშნულებ

იზნით; 

ბიდან 1 (ერთ

ოს მას; წინაა

ოყენებისათვი

და არ ათავი

ოიყენოს მხო

ბანკი იქნება 

ეო საქმიანობი

შემთხვევაში, 

დოკუმენტის

ლური საშუა

ერ მოქალაქეო

ულაციებიდან

ს წარმოშობის

მათი პირად

ლფასე პროექტ

რდა დირექტო

იდან გამომდ

ობით აცნობს 

დაწესებულებ

ვადაში თან

დებარე სახელ

რთიერთობის

თან საბოლოო

გარიშის მეშვე

ი ვალდებულე

ვევაში, კლიენ

ლებამოსილია

ანგარიშ(ებ)ზ

ინფორმაციი

ების ჩარიცხვა

რობები სრულ

საკომისიო დ

ის მიწოდებუ

ფუძნებლების,

ის შესახებ, ა

ლექტრონული 

სელი (მათ შ

თხვევაში ბანკ

ზე ოპერაციე

ი უფლებამოს

განსაზღვრუ

ენტზეც, რომ

ნკში წარდგენ

ფუძველზე; 

ი დოკუმენტ

ი და ზუს

ნილი ნებისმი

ოკუმენტი, რო

ბის, გადარიცხ

თი) დღის ვად

აღმდეგ შემთხ

ის გამოყენებუ

ისუფლებს კ

ოლოდ იმ შემ

ინფორმირებ

ისთვის; 

თავად უზრუ

ს, ასევე საბან

ალების გამორ

ობის/რეზიდე

ნ გასვლის, ს

 შესახებ, რომ

დი ნომრებისა

ტის ფარგლებშ

ორისა), რომელ

დინარე  უფლ

ბანკს სახელ

ბაში გადატანა

ნამშრომელთა

ლფასო პროე

ს შეწყვეტის, 

ო ანგარიშსწო

ეობით; 

ებების დარღვ

ნტი ვალდებუ

ა უაქცეპტო წ

ზე წარმოქმნ

ს წარმოდგენ

ა;   

ლად, წინამდე

და სხვა ნებისმ

ულ ინფორმაც

, სადამფუძნე

ასევე ინფორმ

ფოსტა და

შორის მობილ

კი არ აგებს პა

ების წარმოე

სილების შეცვ

ლი შეტყობინ

მლითაც კლი

ამდე, ბანკის

ტები კლიე

სტი ინფორმ

იერი დოკუმ

ომელიც სჭირ

ხვის სახეობი

დაში შეატყობ

ხვევაში, კლი

ული თანხის 0

კლიენტს ნაკ

თხვევაში, თუ

ბული. წინააღ

უნველყოს  ბ

ნკო მომსახურ

რთმევა შემდ

ენტობის შეცვ

სხვა ქვეყანაშ

მელიც არსები

ა და 

ში და 

ლსაც 

ლება-

ლფასო 

ასთან 

ათვის 

ექტის 

მისი 

ორება 

ვევის 

ულია, 

წესით 

ნილი 

ნიდან 

ებარე 

მიერი 

ციაში 

ებლო 

მაცია 

სხვ.) 

ლური 

ასუხს 

ბაზე, 

ვლის  

ნების 

იენტს 

მიერ 

ენტის 

მაცია 

მენტი 

რდება 

ის და 

ბინოს 

იენტი 

0.2%-

კისრი 

უ მას 

ღმდეგ 

ანკის 

რების 

დგომი 

ვლის, 

ში ან 

ითად 



 

ცვლ

გარე

თანმ

10.1.

10.2 
10.2.

15 (

შემთ

10.2.

აკრძ

10.2.

პირს

10.2.

10.3 
10.3.

იდენ

შესაბ

10.3.

10.3.

ჩამო

10.3.

10.3.

ინფო

10.3.

თანხ

დღი

შემთ

10.3.

10.3.

ელექ

10.3.

წაყენ

10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

შეთა

10.3.

განხ

10.3.

წარმ

ბანკი

მოთ

10.3.

გადა

ზონ

ტერი

სუსტ

10.3.

ეკონ

დაკა

ასევე

პირთ

ამორ

გადა

10.3.

გათვ

ვერ 

იდენ

10.3.

გარე

ნები

შესრ

ლის მის სამა

ემოების დად

მდევი სამართ

11 სრულად დ

კლიენტი უფ

1 მიიღოს ამო

(თხუთმეტი) 

თხვევაში, ამონ

2 მისცეს ბანკ

ძალული; განა

3 ანგარიშებზ

ს;  

4 ისარგებლო

 ბანკი უფლებ

1 მოსთხოვოს

ნტიფიცირები

ბამისობის და

2 განახორციე

3 კლიენტის 

ოწეროს თანხე

4 თავისი შეხე

5 არ შეასრუ

ორმაციას ან/დ

6 უაქცეპტოდ

ხის/მისი ნაწ

ისათვის, კლიე

თხვევაში; 

7 დახუროს ბ

7.1 კლიენტის

ქტრონული ს

7.2 არ შესრუ

ნებული მოთხ

7.3 კლიენტი 

7.4 კლიენტი 

7.5 არსებობს 

7.6 ბანკი ნები

8 კლიენტს დ

ავაზოს და გაუ

9ნაწილობრივ

ორციელება, შ

9.1. ბანკს გაუ

მოადგენს საეჭ

ი ითვალისწი

თხოვნებს; 

9.2. კლიენტი

არიცხვას, ან 

ად ითვლება

იტორიის ნაწ

ტი მაკონტრო

9.3. შესაბამი

ნომიკურ და

ავშირებული 

ე თუ საბანკო

თა სიაში. ამ

რიცხვამდე, 

აწყვეტილები

9.4. უკანონ

ვალისწინებუ

ხერხდება კ

ნტიფიკაცია. 

9.5. მხარეები

ემოების ნამდ

ისმიერი წყარ

რულების ნაწ

 
ართლებრივ/გ

დგომის შემთვ

თლებრივი შედ

დაიცვას წინამ

ლებამოსილი

ონაწერი ანგარ

კალენდარუ

ნაწერში არსე

კს იმ სახის 

ახორციელოს 

ზე ოპერაციებ

ოს ბანკის მიერ

ბამოსილია: 

ს კლიენტს 

ის, კლიენტ

ადგენის მიზნ

ელოს კლიენტ

დავალებით 

ები კლიენტის

ედულებისამე

ლოს კლიენტ

და ბანკს გაუჩ

დ ჩამოწეროს 

ილის გამოყ

ენტის მიერ წ

ანკში გახსნილ

ს შესახებ, ბან

სახით წარდგე

ულდება (დაი

ხოვნა; 

არ ისარგებლ

დაარღვევს წი

წინამდებარე

ისმიერ დროს

დისტანციური

უაქტიუროს ს

ვ ან სრულად

შემდეგ შემთხ

უჩნდება ეჭვი

ჭვო ოპერაცია

ინებს უკანონ

ის მიერ მოთ

სხვა საბანკო

ა შესაბამისი 

წილი, სადაც 

ოლებელი მექა

ის სისტემებზ

ანაშაულში, ტ

იურიდიული

ო ოპერაციის 

მ შემთხვევაშ

თუ შესაბამ

თ სხვა რამ არ

ნო შემოსავ

ული სხვა საფუ

ლიენტის, მი

ი თანხმდები

დვილობა და 

ოთი მიღების

წილობრივ ა

გადასახადის 

ვევაში, ბანკი 

დეგებით 

მდებარე ხელშ

ია: 

რიშზე არსებუ

ლი დღის გ

ბული ინფორ

დავალებები 

ფულის გადა

ბის წარმოება 

რ შეთავაზებუ

ნებისმიერი 

ის ანგარიშზ

ნით; 

ტის ანგარიშზ

ან/და მისი 

ს ანგარიშ(ებ)ი

ებრ უარი უთ

ტის დავალებ

ნდება ეჭვი ო

ანგარიშ(ებ)ზ

ენებისათვის 

წინამდებარე ხ

ლი კლიენტის

ნკის ხელთ არ

ენილი) აღმოჩ

ირღვევა) რო

ლებს საბანკო მ

ინამდებარე ხ

ე ხელშეკრულ

 14.11 პუნქტი

ი არხების გა

სხვადასხვა სა

დ შეწყვიტოს 

ხვევებში და წ

ი ერთი ან რამ

ას ან უჩვეულ

ნო შემოსავლ

თხოვნილია ტ

ო ოპერაციის

კომპეტენტუ

არსებობს დ

ანიზმი); 

ზე ან წყარო

ტერორიზმში

ი ან ფიზიკურ

(გარიგების) 

ში შეზღუდვ

ისი კომპეტ

რ დადგინდებ

ვლების ლე

უძვლის არსებ

ისი ბენეფიცი

იან, რომ: ბანკ

მას უფლება

ს შემთხვევაშ

ან სრულად 

 
გადამხდელი

უფლებამოს

შეკრულების

ული ნაშთისა

განმავლობაში

რმაციის სისწო

ანგარიშზე ო

არიცხვები, ვალ

სანოტარო წ

ული მომსახურ

ინფორმაცია

ზე განხორც

ზე ოპერაციები

დავალების

იდან. 

თხრას კლიენტ

ბა იმ შემთხ

ოპერაციის კან

ზე შეცდომით

გამოყენებუ

ხელშეკრულე

ს ანგარიშები

რსებული ან/

ჩნდება მცდარ

ომელიმე წინა

მომსახურებებ

ხელშეკრულებ

ლების 10.3.9 პუ

ით გათვალის

ამოყენებით 

აბანკო პროდუ

კლიენტის დ

წესით: 

მდენიმე ტრან

ლო გარიგებას.

ლების ლეგალ

ტრანზაქციის

ს განხორციელ

ური ორგანოს

დასაბუთებულ

ოებზე დაყრდ

ი და სხვა

რი  პირის მონ

მონაწილე რო

ვა მოქმედებს

ტენტური ორ

ბა; 

ეგალიზაციის

ბობისას, ასევე

იარი მესაკუთ

კი არ არის ვ

 აქვს, აღნიშნ

ში ან საკუთა

შეწყვეტის

9 

ის სტატუსს

სილი იქნება

პირობები. 

და განხორცი

ი, კლიენტის

ორე ითვლება

ოპერაციების

ლუტის გაცვლ

წესით დამოწ

რებით; 

ა და დოკუ

ციელებული/გ

ი კანონმდებლ

გარეშე წინამ

ტს ანგარიშით

ხვევაში, თუ

ონმდებლობა

ჩარიცხული

ლი თანხის

ების 10.1.7 პუ

და შეწყვიტოს

/და კლიენტის

რი; 

აპირობა, და

ბით 1 (ერთი)

ბით გათვალი

უნქტით გათვ

სწინებული წე

(მათ შორის

უქტები და მო

და კლიენტთა

ნზაქციის კანო

. ტრანზაქციი

ლიზაციის აღკ

ს განხორციელ

ლებას. საყურ

ს ინფორმაცი

ლი ვარაუდი, 

დნობით ბანკ

მძიმე დანაშ

ნაწილეობის, 

ომელიმე პირ

ს შესაბამისი

რგანოს (სასა

ს აღკვეთის

ე როდესაც ბა

თრის, ან ოპ

ვალდებული

ნულ პუნქტე

არის შეხედუ

შესახებ; 10.

საქართველო

ვადაზე ადრ

იელებული ო

ს მხრიდან ბ

 დადასტურე

საწარმოებლ

ლა, ფულის გა

წმებული მინ

უმენტი ანგარ

განსახორციელ

ლობით დადგე

მდებარე ხელ

 მომსახურება

კლიენტი არ

ასთან შეუსაბა

თანხა და გად

0.2%-ის ოდ

უნქტით გათვა

ს წინამდებარ

ს მიერ წარდ

მატებითი პი

წლის განმავლ

ისწინებულ პი

ვალისწინებულ

ესით შეწყვიტ

ინტერნეტ ბ

ომსახურებები

ან დაკავშირე

ონიერებასთა

ის საეჭვო ოპე

კვეთის ხელშ

ლება, რომელ

რადღებო ანუ

იაზე დაყრდნ

რომ მოქმედ

კისთვის ცნო

შაულში კლი

მათი ბრალდ

რი შეყვანილი

ი სისტემებიდ

ამართლო, ად

ს ხელშეწყო

ანკის მიერ მი

პერაციაში მო

დაამტკიცოს

ებში მითითებ

ლებით მიიღ

.3.9.1-10.3.9.4 

ოს ტერიტორ

რე შეწყვიტოს

ოპერაციების შ

ბანკისთვის პ

ბულად; 

ლად, რომელი

ანაღდება და ს

დობილობის 

რიშის გახნი

ლებელი ოპ

ენილი წესით

ლშეკრულებით

აზე; 

რ წარმოადგე

ამობის შესახე

დაახდევინოს

დენობით მის

ალისწინებულ

რე ხელშეკრულ

დგენილი ინფო

ირობა ან/და 

ლობაში; 

ირობებსა და ვ

ლი გარემოებე

ტავს წინამდებ

ბანკი, მობაილ

ი. 

ბული პირებ

ნ დაკავშირებ

ერაციად ან უჩ

შეწყობაზე სა

ლიც ეხება სა

უ არაკოოპერი

ნობით განსაზ

დებს უკანონო

ობილი გახდა

იენტის, მის

დების ან სხვაგ

ია ტერორისტ

დან და წყარ

დმინისტრაცი

ობაზე საქარ

ღებული გონ

ონაწილე მხარ

ს 10.3.9.1-10.3

ბული გარემო

ღოს გადაწყვე

პუნქტებში

რიაზე. რომე

ს წინამდებარ

შესახებ. ამონა

პრეტენზიის 

იც არ არის კ

სხვა ოპერაცი

საფუძველზე

ის, კლიენტი

პერაციის კა

თ; 

თ გათვალის

ენს ბანკის მ

ებ; 

ს კლიენტს ჯ

სი სარგებლო

ლი ვალდებულ

ლება,  იმ შემთ

ორმაცია (დო

ბანკის მიერ

ვალდებულებ

ები;  

ბარე ხელშეკრ

ლ ბანკი, ბან

ის ანგარიშ(ებ

ბით ან მოთხო

ჩვეულო გარი

აქართველოს 

აყურადღებო 

ირებადი (არა

ზღვრული ქვ

ო შემოსავლი

ა ფულის გა

ი წარმომად

გვარი ეჭვის არ

ტ ან ტერორი

როების მონა

იული ორგა

რთველოს კ

ივრული ზომ

რის და ოპერ

3.9.4 პუნქტებ

ოებების შესა

ეტილება საბა

მითითებულ

ელიმე მოცემ

რე ხელშეკრუ

აწერის მიღებ

წარუდგენლ

კანონმდებლო

ია; 

ე მიანდოს მ

ის სრულყოფ

ნონდებლობა

სწინებული წ

მიერ მოთხოვ

არიმა აღნიშნ

ობის თითოე

ლების დარღვ

თხვევაში თუ:

ოკუმენტური ა

რ კლიენტის

ბებს; 

ულებას. 

ნკომატი და

ბ)ზე ოპერაცი

ოვნილი ოპერ

იგებად მიჩნევ

კანონმდებლ

ზონებში თა

ამოთანამშრო

ვეყანა ან ქვე

ის ლეგალიზა

ათეთრებაში, 

დგენლის ან

რსებობის შეს

იზმის ხელშემ

ცემებიდან პ

ანოები და

კანონმდებლო

მების მიუხედ

რაციის შინაა

ბში მითითებ

ახებ ინფორმა

ანკო ოპერაცი

ლი გარემოებ

მული 

ულება 

ბიდან 

ლობის 

ობით 

მესამე 

ფილი 

ასთან 

წესით 

ვნილ 

ნული 

ეული 

ვევის 

: 

ან/და 

სთვის 

სხვა) 

იების 

რაცია 

ვისას 

ლობის 

ანხის 

ომლე) 

ეყნის 

აციის 

სხვა 

სხვა 

სახებ, 

მწყობ 

პირის 

სხვა) 

ობით 

დავად 

არსის 

ბული 

აციის 

იების 

ბების 



 

არარ

გადა

საერ

ორგა

დარ

დაამ

წინა

წინა

ხელშ

10.4 
10.4.

წარმ

10.4.

ანგარ

10.4.

მომს

10.4.

10.4.

მოთ

 

11.1 
მხარ

11.2 
11.3 
11.3.

წინა

11.3.

შედე

11.3.

11.3.

სხვა 

11.3.

11.3.

11.3.

(მათ

ტელ

11.3.

ქმედ

11.3.

მიმღ

მიღე

11.3.

ტერო

11.3.

შედე

11.3.

მიერ

11.4.

შესრ

მიერ

თანხ

11.5.

ან/დ

11.6.

ვალდ

როდ

სასამ

დაბრ

გამო

მოთ

გარდ

მოქმ

ბანკი

რსებობის ფაქ

აცემა  უკანონ

რთაშორისო 

ანიზაციებისთ

ღვევად; იმ შე

მტკიცებს 10.3

მდებარე პუნ

მდებარე პუ

შეკრულებით

 ბანკი ვალდე

1 დროულად

მოებისას დაიც

2 კლიენტის 

რიშის და ანგა

3 მოთხოვნის

სახურების საკ

4სრულად და

5კლიენტი ვ

თხოვნების დარ

 წინამდებარე

რეები პასუხს ა

 კლიენტს ეკრ

 ბანკი არ არი

1 ნებისმიერი

მდებარე ხელ

2 შედეგებზე 

ეგებზე), თუ ე

2.1 კლიენტის

2.2 კლიენტის

ნებისმიერ სა

2.3 კლიენტის

2.4 კლიენტის

2.5 კლიენტის

თი ნაწილები

ლეკომუნიკაცი

2.6 კლიენტის

დებით ან/და ბ

2.7 ნებისმიერ
ღების (ადრეს

ებას; 

2.8 გადარიცხ

ორიზმის დაფ

2.9 საკორესპო
ეგად ან/და ოპ

2.10 საგადახდ

რ წარმოდგენი

 ბანკი პასუ

რულებისთვის

რ სწორად იქნ

ხა (მიმღების პ

 თუ ბანკმა სწ

და მიმღების მი

 თუ ბანკმა 

დებულია კლ

დესაც ბანკი 

მართლოს კან

რუნება (საკო

ომდინარე ბან

თხოვნათა დარ

და იმ შემთხვ

მედება, იმ მიზ

ის მოქმედება

 
ტის მტკიცებ

ნო შემოსავლ

და შიდ

თვის,  არ  გ

ემთხვევაში, თ

3.9.1-10.3.9.4 პუ

ქტით გათვალ

ნქტით გათვ

თ ნაკისრი ვალ

ებულია: 

 და კლიენტი

ცვას მოქმედი

მოთხოვნით 

არიშზე გახორ

სთანავე მიაწ

კომისიოს შეს

აიცვას წინამდ

ვალდებულია

რღვევის შედე

ე ხელშეკრულ

აგებენ წინამდ

რძალება ამ ხე

ის პასუხისმგე

ი სახით დამ

ლშეკრულების

(მათ შორის

ეს გამოწვეულ

ს დავალებით

ს მიერ ბანკის

აბუთში მითი

ს მიერ განაცხ

სთვის ამ ხელ

ს ან სხვა ნებ

ისა და აქს

იების ოპერატ

ს მიერ ბანკის

ბანკისგან დამ

რი შეზღუდვი

ატის) მომსახ

ხვის ოპერაცი

ფინანსების ან

ოდენტო ბანკ

პერაციის განხ

დო დავალები

ილ საგადახდ

უხისმგებელი

ს, გარდა იმ შ

ნა მითითებუ

პროვაიდერის

წორად შეასრუ

იმართ გადახდ

 11.4 პუნქტ

ლიენტს დაუბ

არ ეთანხმე

ნონიერ ძალაშ

ომისიოსთან ე

ნკის ქმედებე

რღვევით) მის

ვევისა, როდეს

ზნით, რომ კლ

ასა და კლიენტ

ბის ტვირთი ე

ლის ლეგალი

დასახელმწიფო

განიხილება 

თუ კლიენტი

უნქტებში მით

ლისწინებული

ვალისწინებულ

ლდებულებები

ის მიერ წარმო

ი კანონმდებლ

მიაწოდოს მ

რციელებული

წოდოს კლიე

სახებ; 

დებარე ხელშე

ა, აუნაზღაუ

ეგად ბანკისთ

ლებით ნაკის

დებარე ხელშე

ელშეკრულები

ებელი: 

დგარ ზიანზ

ს ნებისმიერი პ

ს, კლიენტის 

ლია: 

თ ოპერაციის გ

სთვის მიწოდ

ითებული ინფ

ადის ან/და გა

ლშეკრულებით

ისმიერი პირ

სესუარების), 

ორის ან/და ნ

სთვის მიწოდე

მოუკიდებელი

ით, რომელიც

ხურე ან/და შუ

იის ან/და გად

ნ/და სხვა მიზნ

კის  (რომლი

ხორციელების

ის შეუსრულე

ო დავალებაშ

ია კლიენტის

შემთხვევისა, 

ული მიმღების

ს ანგარიშზე ბ

ულა კლიენტი

დის ოპერაციი

ტის მოთხოვნ

ბრუნოს არას

ბა საგადახდ

ში შესული გა

ერთად). ამას

ებით (ბანკის 

სთვის მიყენე

საც კანონიერ

ლიენტს მიად

ტისთვის მიყე

 
ეკისრება კლი

იზაციის  საწი

ოებრივი ფ

წინამდებარე

ი სასამართლო

თითებული გ

ი საბანკო ოპე

ლი შეზღუდ

ის დარღვევით

ოდგენილი ი

ლობის მოთხო

მას ამონაწერ

ი ოპერაციები

ენტს ინფორ

ეკრულების პი

უროს ბანკს

თვის მიყენებუ

11. მხარე
სრი ვალდებ

ეკრულებით დ

ით გათვალის

ზე, მათ შორი

პირობის დარ

მიერ ნებისმ

განხორციელე

დებული ინფო

ფორმაციის) უზ

ანცხადების არ

თ მინიჭებული

რის კუთვნილ

პროგრამულ

ებისმიერი სხ

ებულ მონაცე

ი ნებისმიერი

ც დაწესებულ

უამავალი ბან

დასარიცხი თა

ნით ბლოკირ

ის მეშვეობით

ს/დასრულები

ებლობისთვის

ი მითითებულ

ს წინაშე კლ

როდესაც არ

ს რეკვიზიტე

ბანკის მიერ გა

ის საგადახდო

ის განხორციე

ნათა საწინაა

სწორად გადა

დო ოპერაციი

დაწყვეტილე

სთან, მხარეთ

მიერ ამ ხელ

ებული ზიანი

რ ძალაში შესუ

დგეს ზიანი, ამ

ენებულ ზიანს

10 

იენტს; ბანკის

ინააღმდეგო

ფინანსური

ე ხელშეკრუ

ოსთვის მიმარ

გარემოებების

ერაციების შეს

დვების დაწეს

თ) მიყენებულ

ნფორმაციის

ოვნები; 

რი საბანკო ა

ის შესახებ;  

რმაცია საბანკ

ირობები; 

წინამდებარე

ული ნებისმიე

ეთა პასუხისმ

ბულებების შ

და საქართველ

სწინებული მო

ის მესამე პირ

რღვევის შედეგ

მიერი პირის

ებით; 

ორმაციის (მათ

ზუსტობით ა

რასწორი ან/დ

ი უფლებების

ლი კომპიუტერ

ლი უზრუნვ

ხვა პირის მიზ

ემებში დაფიქ

 მიზეზით; 

ლია იმ სახელ

ნკი,რაც აფერ

ანხის, უკანონ

ებით; 

თაც სრულდე

ის გაჭიანურე

ს ან არასწორა

ლი არასწორი

ლიენტის მი

რსებობს 11.3.2

ები და მიმღე

ადარიცხული

ო დავალება, მ

ელების სისწო

აღმდეგოდ არ

რიცხული თ

ის მის მიერ

ბით შეიძლებ

თა შეთანხმები

ლშეკრულები

ის, მათ შორი

ული სასამართ

მასთანავე თუ

ს შორის. 

ს მიერ კლიენ

და  დანაშაუ

ინსტიტუტე

ულებით გათ

რთვის გზით 

არარსებობის

სრულების შე

სების შედეგ

ლი ზიანის ანა

ზუსტი დაცვ

ანგარიშიდან

კო მომსახურ

ე ხელშეკრუ

ერი სახის ზია

მგებლობა 

შეუსრულებლ

ლოს მოქმედი

ომსახურების

რის მიმართ,

გად; 

წინაშე ვალ

თ შორის საგა

ნ/და უსწორო

და არასრულყო

ს კლიენტის მი

რის ტელეფო

ველყოფის

ზეზით 

ქსირებული მი

ლმწიფოს ტერ

რხებს ან/და მთ

ნო შემოსავლი

ბა გადარიცხ

ებისათვის. 

ად შესრულებ

ი ინფორმაციი

იერ ინიცირ

2.10 პუნქტით

ების პროვაიდ

ია საგადახდო

მაშინ მიმღები

ორისთვის.  

რასწორად გ

თანხა და ამ ო

რ არასწორად

ბა დაეკისროს

ით, კლიენტი

ით ნაკისრი

ის მიუღებელ

თლოს გადაწყ

 სასამართლო

ნტის შესახებ 

ულის  აღმკვე

ებისთვის, 

თვალისწინებ

ან სხვა უტყუ

ს ფაქტს, ბანკი

ეზღუდვა. ამა

გად ბანკის ქ

აზღაურების მ

ვით აწარმოოს

ან/და ნებისმ

რებისთვის 

ულების პირო

ანი. 

ლობის ან არ

კანონმდებლ

 გამოყენება კ

, რომელიც გ

ლდებულების

ადახდო დავა

ობით; 

ოფილი შევსე

იერ გამოუყენ

ონის აპარატის

გაუმართაობი

იმღები ან/და

რიტორიაზე, 

თლიანად ან 

ის ლეგალიზ

ხვა), მიერ ოპ

ბისთვის, რომ

ით. 

ებული საგა

თ გათვალისწი

დერს მიღებუ

ო დავალებაში

ის პროვაიდერ

განახორციელა

ოპერაციასთან

დ განხორციელ

 მას არასწორა

ი უარს აცხად

ვალდებულებ

ლი სარგებლის

ყვეტილებით 

ოს მიერ დადგ

ინფორმაციი

ეთი  სამსახურ

დაწესებულე

ული კონფი

უარ მონაცემებ

ი ვალდებული

სთან, კლიენტ

ქმედებებით 

მოთხოვნაზე. 

ს საბანკო ოპე

მიერი სხვა 

დადგენილი 

ობების და 

რაჯეროვანი შ

ლობით დადგე

ანონთან შეუს

გამოწვეულია

შეუსრულებლ

ალებაში ან ბ

ებით; 

ნებლობით; 

ს ან/და სხვა 

ით; ინტერნ

ა შუამავალი ბ

რომელზეც მ

ნაწილობრივ

ზაციის აღკვეთ

პერაციის შესრ

მელიც გამოწვ

ადახდო დავ

ინებული გარ

ლი აქვს გად

ი მითითებულ

რი პასუხისმგ

ა საგადახდო

ნ დაკავშირებ

ლების ბრალ

ად გადარიცხ

დებს წინამდ

ბების ან/და 

ს/ ანაზღაურე

დადგინდება

გინდება მიზე

ის და მონაცემ

რებისთვის, 

ებებისთვის

იდენციალურ

ბზე დაყრდნო

ი იქნება, გააუ

ტი უარს აცხა

(ბანკის მიე

 

ერაციები და

ინფორმაცია

ტარიფებისა

კანონმდებლ

შესრულებისთ

ენილი წესით;

საბამო მიზნი

ა კლიენტის

ლობით დამდ

ბანკში წარდგე

მოწყობილობ

ნეტ-პროვაიდე

ბანკის ნებისმ

მოქმედებს თა

ვ ბლოკავს თა

თის ხელშეწყო

რულებაზე უ

ვეულია კლიე

ვალების სწო

რემოება, ან ბ

დახდის ოპერა

ლი თანხა). 

ებელია კლიე

ო დავალება, 

ბული საკომი

ლდებას, მხოლ

ხული თანხის

ებარე პუნქტ

კანონმდებლ

ების მოთხოვ

ა ბანკის განზ

ეზობრივი კავ

მების  

ასევე 

და 

რობის 

ობით 

უქმოს 

ადებს 

რ ამ 

მათი 

მისი 

ა და 

ლობის 

თვის, 

; 

ით; 

მიერ 

დგარ 

ენილ 

ბების 

ერის, 

მიერი 

ანხის 

ანხის 

ობის, 

უარის 

ენტის 

ორად 

ანკის 

აციის 

ენტის 

იგი 

ისიო. 

ლოდ 

 უკან 

ტიდან 

ლობის 

ნაზე, 

ზრახი 

ვშირი 



 

11.7 

ამ ხ

მხარ

ხელშ

მათ 

სასამ

ამასთ

ზიან

11.8.

შესაბ

შესრ

არ გ

შეატ

ითვლ

არ 

ხელშ

11.9 

დად

შესაძ

დაბრ

მოით

11.10

გადა

ასანა

11.11

უკან

შედე

შემთ

განხ

და 

საქარ

პირი

11.12

გამო

ვალდ

 

 

12.1 
შეუს

წინა

12.2 
გაფო

კერძ

აჯან

მხარ

12.3 
შესრ

12.4 
შესრ

დად

12.5 
მაჟო

12.6 
არის

12.7 
ხელშ

მოქმ

13.1 
განმ

ინფო

გამო

რომლ

თუ კლიენტი

ელშეკრულებ

რეთა შეთანხმ

შეკრულებით

შორის მიუღე

მართლოს გა

თანავე თუ სა

ნს შორის. 

 კლიენტი უ

ბამისი თანხი

რულების თარ

გასულა 180 დ

ტყობინა ამგვა

ლება, თუ არს

არის გათვალ

შეკრულებით

თუ კლიენტ

დგენილი შესა

ძლებლობის 

რუნებაში. წინ

თხოვოს ზიან

0. ბანკი, წინა

ახდის ოპერა

აზღაურებელ

1. კლიენტი პ

ნონო გამოყენ

ეგად წარმოშ

თხვევისა. ამ პ

ორციელებულ

ინტერნეტგვე

რთველოს კან

ი. 

2 კლიენტი სრ

ოწვეულია მი

დებულებების

 მხარეები 

სრულებლობი

მდებარე ხელ

 „დაუძლეველ

ორმების დრო

ძოდ: სტიქიურ

ნყება, მიწისძვ

რეთა კონტრო

 თუ ნებისმი

რულების ვადე

 მხარე, რომლ

რულება, ვალ

დგომიდან და/

 შეუტყობინე

ორული გარემო

 შეტყობინება

ს საჭირო, თუ 

თუ დაუძლე

შეკრულების 

მედი კანონმდ

 მხარეები ვა

ავლობაში და

ორმაცია გულ

ომდინარე დო

ლითაც სარგე

 
ი წარმოადგენ

ბის 11.4-11.6 

მებით, კლიენ

თ ნაკისრი ვალ

ებელი სარგებ

ადაწყვეტილე

ასამართლოს 

უფლებამოსილ

ის ანაზღაურ

რიღიდან არ გ

დღეზე მეტი დ

არი ოპერაციი

სებობს კლიენ

ლისწინებულ

თ, ასევე ბანკსა

ტმა არაავტორ

აბამისი ვად

ფარგლებში

ნამდებარე პუ

ნის ანაზღაურ

ამდებარე პუ

აციის თანხა

ი თანხის ოდ

პასუხისმგებელ

ნებით გამოწ

შობილი ზიან

პუნქტის მიზნ

ლად ითვლებ

ერდი ეკუთ

ნონმდებლობ

რულად აგებს 

ისი დანაშაულ

ს განზრახ ან 

1

თავისუფლდ

ისათვის დაუ

ლშეკრულებით

ლი ძალის“ ქ

ოს და რომელ

რი მოვლენებ

ვრა, მეწყერები

ლს და რომელ

იერმა ზემოხს

ებზე, მაშინ ეს

ლისთვისაც 

ლდებულია დ

/ ან დასრულე

ბლობის და/

ოებების არსე

აში მითითებუ

აღნიშნული ფ

ეველი ძალის

პირობები. შ

დებლობის შეს

ალდებულნი 

ა მის დასრულ

ლისხმობს ამ 

ოკუმენტურ ან

ებლობა შეზღუ

ნს მიმღებს დ

პუნქტების შ

ნტი უარს აცხ

ლდებულებები

ბელის, ანაზღ

ბით დადგინ

მიერ დადგი

ლია მოსთხო

რება წინამდე

გასულა 40 დღ

და კლიენტმა

ის თაობაზე ი

ნტის თანხმო

ლი. კლიენტი

ა და კლიენტს

რიზებული ა

ის გასვლის 

 დაეხმაროს

უნქტი არ წარ

ება, თანხის დ

ნქტის მოთხო

ა, გარდა ამ

ენობა განისაზ

ლია მოპარულ

წვეული, საქა

ნისთვის არა

ნებისათვის ინ

ბა, თუ ის საქარ

ვნის საქართ

ბით გათვალი

პასუხს არაავ

ლებრივი ქმე

დაუდევრობი

12. პასუხისმგ
დებიან პა

უძლეველი ძა

თ გათვალისწი

ქვეშ იგულის

ლთა დადგომა

ბი, გაფიცვები

ის ჩამოწოლა

ლთა თავიდან

სენებულმა გ

ს ვადები ამ გა

ფორს-მაჟორ

აუყოვნებლივ

ებიდან, წერილ

/ან დაგვიანე

ებობას, როგორ

ული ფაქტებ

ფაქტები საყო

 მოქმედება გ

შეთანხმების 

საბამისად. 

არიან, არ 

ლების შემდეგ

ხელშეკრულ

ნ სხვა სახის ინ

უდული ან აკ

 
ა ბანკი პასუხ

შესაბამისად, 

ხადებს წინამდ

ის ან/და კანო

ღაურების მოთ

ნდება ბანკის

ნდებაა მიზეზ

ოვოს ბანკს ა

ებარე პუნქტი

ღეზე მეტი ან 

ა არაავტორიზ

ინფორმაციის

ობა ოპერაციის

ის თანხმობი

ს შორის შესაძ

ნ არასწორად

შემდეგ გან

ს მომხმარებე

მოშობს კლიე

დაბრუნება ან 

ოვნების შესა

მ პუნქტის 

ზღვრება ამ პუ

ლი ან დაკარ

ართველოს ტ

ა უმეტეს 10

ნტერნეტის მე

რთველოში გ

თველოს მოქ

ისწინებულ ს

ვტორიზებულ

ედებით, ასევ

ით შეუსრულ

გებლობის გამ

ასუხისმგებლ

ალის [ფორს-

ინებული ვალ

სხმება გარემო

ა და ზემოქმედ

ი, საბოტაჟი ან

ა, ეპიდემია, წ

ნ აცილებაც მა

გარემოებამ უ

არემოების მო

ული გარემო

ვ, მაგრამ ნებ

ლობით აცნობ

ბული შეტყო

რც პასუხისმგ

ი დადასტურ

ოველთაოდაა

გაგრძელდება

მიუღწევლობ

13.  კონფი

გაახმაურონ

გაც, მეორე მხა

ლებიდან ან/დ

ნფორმაციას,

კრძალულია მ

11 

ხისმგებელია 

იგი ვალდებ

დებარე პუნქტ

ონმდებლობის

თხოვნაზე, გარ

ს განზრახი მ

ზობრივი კავშ

არაავტორიზე

ის დებულებ

არასწორად გ

ზებული ან არ

ს მიღებიდან 

ს განხორციელ

ის გაცემის ფ

ძლო სხვა შეთ

დ განხორციე

ნაცხადა, ამ 

ელს არაავტ

ენტის მოთხო

სხვა მოქმედე

აბამისად ვალ

11.12 ქვეპუნ

უნქტის 11.11 

რგული საგად

ტერიტორიაზ

0 ლარისა, გ

ეშვეობით გან

ამოშვებული 

ქალაქეს, საქა

სხვა ორგანიზ

ლ გადახდის ო

ვე მის მიერ 

ლებლობით. 

მომრიცხავი გ

ლობისგან

-მაჟორი] მოქ

ლდებულებები

ოებები, რომლ

დება მხარეებ

ნ სხვა საწარმ

ყალდიდობა

ათი მხრიდან

უშუალოდ იმ

ოქმედების დრ

ოებების დად

ბისმიერ შემთ

ბოს მეორე მხა

ობინების შემ

გებლობისგან

რებულ უნდა

ცნობილი. 

ა ერთ თვეზე

ბის შემთხვევ

იდენციალურ

ნ კონფიდენც

არის წინასწარ

და მასთან და

მათ შორის: ბ

მხარეთა შეთა

გადახდის ოპ

ბულია კლიენ

ტიდან გამომდ

ს მოთხოვნათა

რდა იმ შემთხ

მოქმედება, ი

შირი ბანკის მ

ებული ან არ

ბების შესაბამ

განხორციელე

რასწორად გა

დაუყოვნებლ

ლებაზე, თუკი

ფორმა და 

ანხმების საფუ

ლებული გად

ვადის გასვლ

ტორიზებული

ოვნას ბანკის მ

ების შესრულე

ლდებულია კლ

ნქტით განსა

ქვეპუნქტის შ

დახდო ინსტრ

ზე განხორციე

გარდა ამ პუ

ნხორციელებუ

საგადახდო ი

ართველოში 

ზაციულ წარმ

ოპერაციასთან

ამ ხელშეკრ

არემოებები (ფ

ვალდებულე

მედების პერ

ის შესრულებ

ლებიც არ არ

ბს არ შეეძლო

ოო არეულობ

და სხვა მსგავ

შეუძლებელი

მოქმედა ხელ

როის შესაბამი

დგომის გამო

თხვევაში არა

არეს. 

მთხვევაში იგ

გათავისუფლ

იქნეს კომპეტ

ე მეტხანს, მხ

ვაში, დავას წ

რობის დაცვა 

ციალური ი

რი წერილობი

აკავშირებულ

ბანკისა და კლ

ანხმებით/ან დ

პერაციის არას

ნტს ანგარიშზ

დინარე ბანკი

ა დარღვევით

ხვევისა, როდ

მ მიზნით, რ

მოქმედებასა

რასწორად გ

მისად, თუ ა

ებული ოპერა

ანხორციელებ

ლივ. გადახდი

ი საქართველ

პროცედურა 

უძველზე. 

დახდის ოპერ

ლის შემდეგ 

ი ან არასწო

მიმართ: სასამ

ება. 

ლიენტს აუნა

აზღვრული შ

შესაბამისად.

უმენტით ან 

ელებული არ

უნქტის 11.12 

ული ოპერაცი

ინსტრუმენტი

რეგისტრირ

მონაქმნს, რო

ნ დაკავშირებუ

რულების 5.1

ფორს-მაჟორი

ბების სრუ

რიოდში, თუ

ბა/ ან ჯეროვან

რსებობდნენ

ოთ თავიდან ა

ბა, სამოქალაქ

ვსი მოვლენებ

ია. 

ლშეკრულები

ისად თანაბარ

ო შეუძლებელ

აუგვიანეს 5 

გი კარგავს უ

ლების საფუძვე

ტენტური ორ

ხარეები უფლ

წყვეტს საერთ

ნფორმაცია

ითი თანხმობ

ლი  ნებისმიერ

ლიენტის შესახ

და კანონით. ეს

სწორად განხ

ზე ჩაურიცხო

ის ქმედებები

თ) მისთვის მიყ

დესაც კანონიერ

რომ კლიენტს

და კლიენტის

ანხორციელებ

რაავტორიზე

აციის შესრულ

ბული ოპერაც

ის ოპერაცია 

ლოს კანონმდე

განისაზღვრ

რაციის შესახ

ბანკი ვალდ

ორად გადარ

მართლოს მეშ

აზღაუროს არ

შემთხვევისა. 

მისი უკანონ

რაავტორიზებ

ქვეპუნქტით

ია საქართველ

ის გამოყენები

ებულ იური

ომელიც არ არ

ული იმ ზიან

11.9 პუნქტით

ი) 

ული და 

მისი მიზეზი

ნი შესრულება

წინამდებარე 

აეცილებინათ

ქო მღელვარებ

ბი, რომელიც 

თ ნაკისრი ვ

რზომიერად გა

ლი გახდა ვ

(ხუთი) დღი

უფლებას, დ

ელს. 

რგანოს მიერ. 

ლებამოსილნი

თო სასამართლ

ხელშეკრულე

ბის გარეშე. კო

რი სხვა სახი

ხებ პერსონალ

ს შეზღუდვა ა

ორციელების

ოს თანხა. ამას

თ (ბანკის მიე

ყენებული ზი

რ ძალაში შეს

ს მიადგეს ზ

სთვის მიყენე

ბული ოპერა

ბული ოპერა

ლების თარიღ

ციის შესახებ 

ავტორიზებუ

ებლობით სხვ

რება წინამდე

ხებ 11.8 პუნქ

დებულია, თა

რიცხული თა

შვეობით ბანკი

რაავტორიზებ

კლიენტისა

ნო მითვისები

ბული ოპერა

თ განსაზღვრ

ლოს ტერიტორ

ით განხორციე

იდიულ პირ

რის იურიდი

ისთვის, რომე

თ განსაზღვრ

ნაწილობ

ით შეუძლებ

ა. 

ხელშეკრულ

თ და გადაელა

ბა, ომი, ბლოკ

არ ექვემდება

ვალდებულებ

აიზრდება. 

ვალდებულებ

ისა ამ გარემო

დაეყრდნოს ფ

დადასტურებ

ი არიან შეცვა

ლო საქართვე

ების მოქმედ

ონფიდენციალ

ის შეთანხმებ

ლურ ინფორმა

არ ვრცელდებ

სთვის 

სთან, 

ერ ამ 

იანის, 

სული 

ზიანი, 

ებულ 

აციის 

აციის 

ღიდან 

ბანკს 

ულად 

ა რამ 

ებარე 

ქტით 

ავისი 

ანხის 

ისგან 

ბული 

ათვის 

ით ან 

აციის 

რული 

რიაზე 

ელდა 

რს ან 

იული 

ელიც 

რული 

ბრივი 

ელია 

ლების 

ახათ; 

კადა, 

არება 

ბების 

ბების 

ოების 

ფორს-

ბა არ 

ალონ 

ელოს 

დების 

ლური 

ბიდან 

აციას, 

ბა: 



 

13.1.

13.1.

13.1.

13.2 
ნები

ორგა

ელექ

კანო

განს

13.3 
შეზღ

სს „კ

აღირ

საიდ

და კ

ნები

საჯა

13.4 
მონა

ხელშ

პერს

13.5 
დამუ

მონა

გათვ

 

 

14.1 
ხელშ

კანო

14.2 
სარე

ინფო

14.3 
პრეტ

სერვ

მომხ

ბანკი

ინტე

14.4 
უთა

მხარ

შეტყ

მეორ

წერი

14.5 
ჩაბარ

14.5.

ელექ

14.5.

გაგზ

1იმ ინფორმაც

2იმ ინფორმაც

3იმ ინფორმაც

კლიენტი ასე

ისმიერი სახი

ანოში. ამასთ

ქტრონული 

ონმდებლობით

ახორციელებლ

 ბანკი უფლ

ღუდვის მიუხ

კრედიტინფო 

რიცხება  საკ

დენტიფიკაციო

კლიენტის ვალ

ისმიერი ინფო

არო ან/და სპე

 კლიენტი აცხ

აცემები, ბანკ

შეკრულება 

სონალური მო

კლიენტი ვალ

უშავებასა და

აცემთა განად

ვალისწინებუ

ხელშეკრულე

შეკრულების 

ონმდებლობით

 კლიენტი თა

ეკლამო ხასი

ორმაციის მიღ

კლიენტი უ

ტენზია ბანკი

ვისცენტრის ს

ხმარებელთა 

ისთვის მისაღ

ერნეტ - გვერდ

მხარეთა შორ

ნაბრდება ბან

რისათვის შე

ყობინების, ან

რე მხარის მ

ილობითი ფო

წინამდებარე 

რებულად ით

1 ადრესატის 

ქტრონული დ

2 თუ შეტყობ

ზავნილად და 

- კურიერის ა

შეტყობი

თარიღის

მიერ, ბან

-  ინტერნეტ 

გაგზავნი

მესაკუთრ

მიღებულ

-  ფაქსის, ტე

გაგზავნი

დღეს; (ბ

დადასტუ

 
ციაზე, რომელ

ციაზე, რომლ

ციაზე, რომლ

ევე ანიჭებს ბა

ის პერსონალ

თან, კლიენტი 

ბაზიდან ბ

თ დადგენილ

ლად; 

ებამოსილია 

ხედავად, მასზ

საქართველო

რედიტო  ბი

ო მონაცემებს

ლდებულებებ

ორმაცია ნების

ციალური საძ

ხადებს თანხმ

მა გადასცეს 

კონფიდენცი

ონაცემების სათ

ლდებულია წ

ა გადაცემასთ

დგურება. ბა

ულ შემთხვევე

ება ძალაში შ

შეწყვეტა ხ

თ გათვალისწ

ანახმაა მოკლ

ათის ინფორ

ღების, წერილ

ფლებამოსილ

ის მიერ დად

საოპერაციო გ

უფლებების 

ღები ნებისმი

დზე www.nbg

რის ნებისმიერ

ნკის მიერ შეტ

ეტყობინების 

ნ ბანკის მიერ 

მოთხოვნის შ

ორმაც. 

ხელშეკრულ

თვლება: 

მიერ მისი 

დოკუმენტით,

ბინების მიღებ

ადრესატის მ

ნ საფოსტო გზ

ინება გაგზავნ

ს დღეს (რომე

ნკის კანცელარ

ბანკის მეშვეო

ის თარიღიდ

რე/კლიენტი 

ლ შეტყობინებ

ლექსის, ელექ

ის შემთხვევაშ

ბ) თუ შეტყ

ურების თარი

ლიც არის ან გ

ლის მოპოვებაც

ლის გამჟღავნებ

ანკს უპირობო

ლურ ინფორმა

თანახმაა, ბა

ანკისთვის ა

ლი წესით, წ

კლიენტის 

ზე არსებული

ოს“ (ს.კ. 20447

იუროს  მონა

ს, დავალიანებ

ბთან დაკავში

სმიერ დროს მ

ძიებო მონაცემ

მობას მის შესა

ბანკის მიერ

იალობის დაც

თანადო დაცვ

წერილობით გ

თან დაკავშირ

ანკი უზრუნ

ებში და წესით

შედის მხარეებ

ხდება წინამდ

ინებულ შემთ

ლე ტექსტური

რმაცია. კლიე

ლობით აცნობო

ლია, წინამდე

დგენილი ფორ

განყოფილებაშ

დამცველი 1

ერი ფორმით

g.gov.ge/cp 

რი ოფიციალ

ტყობინების გა

მიწოდება 

დადგენილი 

შემთხვევაში, 

ლებით შეტყო

მიღების დღე

, ქვითრით, შე

ბა არ არის და

მიერ მიღებულ

ზავნილის მე

ილია ბანკის 

ელსაც უფრო

რიაში შეტყობ

ობით, ბანკის 

ან 3 (სამი) 

ვალდებული

ბებს.  

ქტრონული ფ

ში - (ა) თუ შე

ყობინება გაგზ

იღიდან; 

 
გახდება მესამე

ც მოხდება სხვ

ბაც მოხდება რ

ო უფლებამოს

აციას (მონაც

ანკმა მიიღოს

აუცილებელი

წინამდებარე

დამატებითი

ი ნებისმიერი ი

70740), ამ ბიურ

აცემთა  ბაზა

ბის ნაშთს, სას

ირებულ სხვ.

იიღოს საკრედ

მთა ბაზებიდ

ახებ ბანკში არ

რ შერჩეულ მ

ცვის შესახებ

ვას.  

განაცხადოს უ

რებით და მო

ნველყოფს მ

თ. 

14.  დას

ბის მიერ მის

დებარე ხელ

თხვევებში; 

ი შეტყობინებ

ენტი ვალდე

ოს ბანკს და მო

ებარე ხელშე

რმით. პრეტე

ში, ასევე ბანკ

10 სამუშაო დ

თ. პრეტენზიის

ლური ურთიერ

აგზავნა ინტერ

დეპეშით, ტ

ნებისმიერი

ამგვარი მო

ობინება, გარდ

ეს, თუ შეტყ

ეტყობინების

ადასტურებულ

ლად ჩაითვლე

შვეობით წერ

მიერ, გაგაზა

ო ადრე ექნება

ბინების დარე

მიერ შეტყობ

დღის ვადაშ

ია რეგულარუ

ფოსტის, მოკლ

ტყობინება გა

ზავნილია მე

12 

ე პირებისათვ

ვა წყაროებიდ

რომელიმე მხ

სილებას, ნები

ცემები, ჩანაწ

ს სსიპ სახელ

ი კლიენტის

ხელშეკრულ

თანხმობის

ინფორმაცია გ

როს მიერ დად

აში.  გადასაც

სამართლო და

 ინფორმაცია

დიტო საინფო

ან, რომლებთ

რსებული კონ

მხოლოდ იმ

ბ და თუ ა

უარი, მის მი

ოითხოვოს მ

მონაცემთა დ

სკვნითი  დებ

სი ხელმოწერ

ლშეკრულებით

ბის ან/და ელ

ებულია იმ

ოითხოვოს აღ

ეკრულებასთა

ენზიის ფორმ

ის ვებგვერდი

დღის განმავლ

ს წარდგენის

რთობა უნდა

რნეტ ბანკის მ

ტელექსის, ფ

სხვა ოპერატი

ოთხოვნიდან

და ხელშეკრუ

ყობინების მი

შესაბამისი სხ

ლი ადრესატი

ება: 

რილობითი შე

ავნიდან 3 (სა

ა ადგილი); (ბ

ეგისტრირების

ბინების გაგზა

ი, მიუხედავ

ულად, თვეში

ლე ტექსტური

აგზავნილია ბ

ესაკუთრის მ

ვის ხელმისაწ

დან; 

ხარის მიერ კან

ისმიერ დროს

ერები ან/და

მწიფო სერვი

ს პერსონალუ

ლებით გათვ

გარეშე, წინ

გადასცეს საკრ

დგენილი წეს

ცემი  ინფორ

ა სააღსრულე

ას.  ამასთან,  კ

ორმაციო ბიურ

თანაც ბანკს გაა

ნფიდენციალუ

მესამე პირს, 

აღნიშნული

ერვე მიცემულ

მონაცემთა დ

დამუშავების

ულებები 

რის მომენტიდ

თ გათვალისწ

ლ.ფოსტის მეშ

შემთხვევაში,

ღნიშნულის შე

ან დაკავშირ

მის მიღება შ

ის მეშვეობით

ლობაში და

და განხილვ

ა ატარებდეს

მეშვეობით. ო

ფაქსის, ელექ

იული საშუალ

გონივრულ

ულებით პირდ

იღება დადასტ

ხვა საშუალებ

ის მიერ, ნების

ეტყობინების

ამი) კალენდა

ბ) თუ შტყობ

ს მომდევნო ს

ავნის შემთხვ

ვად შეტყობი

ი ერთხელ მა

ი შეტყობინებ

ბანკის  მიერ, გ

მიერ ბანკის

ვდომი მხარე

ნონის მოთხო

ს გაეცნოს მის

საბუთები)

ისების განვით

ური მონაცე

ვალისწინებულ

ნამდებარე ხ

რედიტო საინ

სების შესაბამი

რმაცია  შეიძლ

ბო წარმოების

კლიენტი თან

როდან, მოვალ

აჩნია საჯარო

ური ინფორმა

რომელთანა

მესამე პირი

ლ თანხმობაზ

ამუშავების შ

შეწყვეტას

დან და მოქმე

წინებული მ

შვეობით მიი

, თუ შემდგ

ეწყვეტა;   

რებით ბანკში

შესაძლებელი

თ. ასევე, მის პ

შედეგი კლი

ის ინსტრუქც

წერილობით 

ოპერატიულო

ქტრონული

ლებით გზავნ

ვადაში მას

დაპირ გათვა

ტურებულია

ბით და ა.შ.); 

სმიერი ასეთი

ან დეპეშის გ

არულ დღეში

ბინება გაგზავ

სამუშაო დღეს

ვევაში, შეტყო

ინების ფაქტო

აინც, გაეცნოს

ბის ან/და სხვ

გაგზავნის თა

მიერ შესაბ

თაგან დამოუ

ოვნათა შესაბამ

ს (კლიენტის) 

ნებისმიერ ა

თარების სააგ

ემები, საჭირ

ლი მიზნითა

ხელშეკრულებ

ფორმაციო ბი

ისად, რის შედ

ლება  მოიცა

ს მიმდინარეო

ნახმაა,  ბანკმა

ლეთა რეესტრ

ო ან/და სპეცია

აცია, მათ შორ

აც ბანკს გაფო

ი უზრუნველ

ზე პერსონალ

შეწყვეტა ან/დ

და განადგ

ედებს განუსაზ

მოვლენების 

იღებს  ნებისმ

გომში აღარ 

ი წარადგინო

ა როგორც ბ

პრეტენზიას გ

იენტს ეცნობე

ცია იხილეთ ე

ფორმას. წერ

ობის მიზნით, 

ფოსტის, მო

ილის გზით, 

ს წარედგინე

ალისწინებულ

ადრესატის 

ი შეტყობინება

გაგზავნის შემ

ი, ან ჩაბარები

ვნილია მესაკ

ს; 

ბინება ჩაბარე

ობრივად გაც

ს ინტერნეტ ბ

ვა ელექტრონუ

არიღიდან მე-

ამისი შეტყო

უკიდებლად;

მისად. 

შესახებ არსე

ადმინისტრაც

გენტოს მონაც

რო მოცულო

ა და ამ მი

ბით დადგენ

იუროს, მათ შო

დეგადაც კლი

ვდეს:  კლიე

ობასა და შედე

  მასზე  არსებ

რიდან ან/და ყ

ალური წვდომ

რის პერსონალ

ორმებული ე

ლყოფს კლიე

ლური მონაცემ

და დამუშავე

გურებას კანო

ზღვრელი ვად

დადგომის ა

მიერი მათ შო

ექნება სურვ

ოს წერილობ

ბანკის ნებისმ

განიხილავს ბ

ება შეტყობინ

ეროვნული ბ

რილობით ფო

დასაშვებია მ

ოკლე ტექსტ

იმ პირობით

ება შეტყობინ

ლი შემთხვევე

მიერ (მათ შო

ა სათანადო წ

თხვევაში - (ა

ის დადასტურ

უთრის/კლიე

ებულად ითვ

ცნობის თარი

ბანკის მეშვეო

ული საშუალ

2 (მეორე) სამ

ობინების მიღ

ებულ 

ციულ 

ცემთა 

ობით, 

იზნის 

ნილი 

ორის 

იენტი 

ენტის 

ეგებს 

ბული 

ყველა 

მა; 

ლური 

ექნება 

ენტის 

მების 

ებულ 

ონით 

დით. 

ან/და 

ორის 

ვილი 

ბითი 

მიერი 

ანკის 

ნების 

ანკის 

ორმას 

მეორე 

ტური 

რომ, 

ნების 

ებისა 

ორის 

წესით 

ა) თუ 

რების 

ენტის 

ვლება 

ღისა. 

ობით 

ლებით 

უშაო 

ღების 



 

14.5.

მხარ

ადგი

14.6 
განს

ერთ

ვალდ

მხარ

გაგზ

14.7 
ხელ

14.8 
საფუ

სასამ

მიაქც

14.9 
შეთა

(ერთ

გზით

კლი

გადა

ბანკთ

შენარ

ცვლ

ამ ქ

ცვლ

ხელშ

14.10

მოსა

ოფის

დასა

გათვ

14.11

საფუ

შეწყ

ხელშ

შეზღ

ხელშ

ხელშ

წერი

ნები

14.12

დანა

მიიღ

14.13

მიზა

წინა

14.14

14.15

14.16

მარტ

საბან

ხელშ

ხელშ

დამა

იურ

ფარგ

წესე

(ჩანა

დაკა

უპირ

14.17

პირი

გარე

3 თუ შეტყობ

რეს შეტყობი

ილსამყოფელ

 მხარეები ურ

აზღვრულ მი

ი მხარე აცნო

დებულია აღნ

რეს, წინააღმდ

ზავნა და სხვა)

 იმ საკითხე

მძღვანელობე

 წინამდებარე

უძველზე. შე

მართლოს. ამ

ციოს დაუყოვ

 ბანკს უფლებ

ანხმების/ხელ

თი) თვით ად

თ. შეტყობინე

ენტი უფლებ

აუხადოს ბან

თან გაფორმე

რჩუნების ვ

ლილებებთან ე

ქვეპუნქტით 

ლილება მომხმ

შეკრულებით

0  ბანკი უფლ

ახერხებელი 

სისა და სერ

აშვებია წინა

ვალისწინებუ

1 კლიენტი ა

უძველზე/ფარ

ვეტამდე 1 

შეკრულების/

ღუდვების გ

შეკრულებით

შეკრულების 

ილობითი შე

ისმიერ სახის დ

2 თუ ხელშეკ

არჩენი პუნქტ

ღწევა ამ ხელშ

3 წინამდებარე

ანია დოკუმე

მდებარე ხელ

4 ხელშეკრულ

5 წინამდებარე

6 ბანკი და კლ

ტამდე დადებ

ნკო პროდუქ

შეკრულების 

შეკრულების 

ატებითი შეთ

იდიულ ძალ

გლებში და მ

ბთან, პირობ

აცვლებული) 

ავშირებული 

რატესობა ენი

7 კლიენტს არ

ისთვის გადა

ეშე. ბანკს, რ

 
ბინება გაგზავ

ინება დაუბრ

ლის არარსებობ

რთიერთობას

ისამართზე/ სა

ობებს მეორეს 

ნიშნული მის

დეგ შემთხვევ

) ჩაითვლება ჯ

ების მოწესრ

ენ საქართველ

ე ხელშეკრულ

ეთანხმების 

მასთან, ბანკი

ვნებლივ აღსა

ბა აქვს წინამდ

ლშეკრულების

რე ბანკის ოფ

ება ასევე დას

ბამოსილია 1

ნკს ნებისმიერ

ებული სხვა 

ვალდებულებ

ერთად ჩაითვლ

გათვალისწი

არებლის სასა

თ გათვალისწი

ლებამოსილია, 

ნებისმიერი, 

რვისცენტრები

ამდებარე ხელ

ულ ცვლილება

ან ბანკი უ

რგლებში გა

(ერთი) თვით

/შეთანხმების

გაუქმებას. ბ

თ გათვალისწ

შეწყვეტამდ

ეტყობინებიდ

დავალიანება;

კრულების რო

ტების ნამდვილ

შეკრულებით 

ე ხელშეკრულ

ენტის სისტე

ლშეკრულების

ლების შინაარს

ე ხელშეკრულ

ლენტი თანხმე

ბულ საბანკო 

ქტებით მომსა

საგანს, შემდ

დადებამდე

თანხმება, მასთ

ლას და მხარეთ

მასთან დაკავ

ბებთან და რე

„საბანკო ოპე

და მის ფარ

იჭება და მოქმ

რ აქვს ამ ხ

ცემის უფლე

როგორც ამ 

ვნილია ბანკი

რუნდება გა

ბის გამო, ადრ

ს განახორციე

აკონტაქტო მო

წერილობით,

ამართ(ებ)ის ა

ვაში, მხარის 

ჯეროვნად შეს

რიგებისას, რ

ლოს მოქმედი კ

ლებასთან დაკ

მიუღწევლობ

ი უფლებამო

ასრულებლად

დებარე ხელშ

 ტექსტში შე

ფიციალურ ვე

აშვებია წინამ

1 (ერთი) თვ

რი სახის გად

ხელშეკრულე

ა). წინააღმდ

ლება კლიენტ

ინებული ვალ

არგებლოდ, ას

ინებულ საგად

ცალმხრივად

მათ შორის, 

ის შენობებში

ლშეკრულები

აზე ვრცელდე

უფლებამოსილ

ფორმებული/

თ ადრე აცნ

 შეწყვეტა არ 

ანკი ვალდე

ინებული, ბა

ე 1 (ერთი) 

ან 5 (ხუთი)

; 

ომელიმე პუნ

ლობაზე. ბათი

გათვალისწინ

ლების სათაუ

ემურად გამარ

ს პირობების ა

სი მთლიანად

ლების დანართ

ედებიან, რომ

ოპერაციების

ახურების ხელ

დგომში „საბან

ე მოქმედი ს

თან დაკავშირე

თა მიერ ჩაით

ვშირებულ ხე

ეგულაციებთ

ერაციების წა

რგლებში გაფ

ედებს წინამდ

ხელშეკრულებ

ება ბანკის წი

ხელშეკრულ

 
ს  მიერ, იგი

აგზავნილ მ

რესატი უარს გ

ელებენ ხელშ

ონაცემებზე ა

, აგრეთვე ბან

ან მათი რომე

მიერ აღნიშნ

სრულებულა

რომლებიც

კანონმდებლო

კავშირებულ შ

ბის შემთხვე

ოსილია პირვ

დ სამოქალაქო

შეკრულების ა

იტანოს ცვლი

ებ-გვერდზე w

მდებარე ხელ

ვის  გასვლა

დასახდელი/დ

ების საფუძვე

დეგ შემთხვ

ტის მხრიდან

ლდებულება,

სევე იმ ახალ 

დახდო მომსახ

დ შეცვალოს

დისტანციურ

 ინფორმაციი

ის 14.4 პუნ

ება 14.9 ქვეპუ

ლია ნებისმი

/გასაფორმებე

ნობოს ბანკს

გულისხმობს

ებულია ხელ

ნკისთვის მო

თვით ადრე.

) კალენდარუ

ნქტი მიჩნეუ

ილი დებულე

ნებული მიზა

ურებისა და ფ

რთვა და ად

ნ/და მთლიან

დ შეესატყვისე

თები წარმოად

მ წინამდებარე

ს წარმოების შ

ლშეკრულება

ნკო ოპერაციე

საბანკო ოპე

ებული და მი

თვლება წინამ

ელშეკრულებ

ან წინააღმდე

რმოების შესა

ფორმებული 

დებარე ხელშე

ბით გათვალ

ინასწარი წერ

ლების კრედი

13 

მიღებულად

მისამართზე/ს

განაცხადებს შ

შეკრულებით

ან სხვა ნებისმ

ნკისთვის ცნო

ელიმე მონაცე

ნულ მისამარ

დ; 

ამ ხელშეკრ

ობით; 

შესაძლო დავე

ევაში დავა

ველი ინსტანც

 საპროცესო კ

ან/და მის საფ

ილებები და

www.cartuban

შეკრულების

ამდე ნებისმი

დავალიანება

ელზე, ამავე

ვევაში წინამ

მიღებულად

 როდესაც 

მომსახურება

ხურებას (მომ

ნებისმიერი ს

რი საშუალებ

ის 1 (ერთი) 

ნქტით გათვა

უნქტის მესამე

ერ დროს

ელი სხვა

წერილობით

ს წინამდებარ

ლშეკრულების

ოსახერხებელი

. ხელშეკრულ

ული დღის ვ

ულ იქნება ბა

ების ნაცვლად

ანი; 

რაზების ნუმ

დვილად წაკი

ნი ხელშეკრულ

ბა მხარეთა ნე

დგენს მის გან

ე ხელშეკრულ

შესახებ ხელშ

ა, რომლის რ

ების წარმოებ

ერაციების წა

ის ფარგლებში

მდებარე ხელ

ბად. ამასთან,

ეგობაში მოდ

ახებ ხელშეკრ

ყველა სხვა

ეკრულებით დ

ლისწინებული

რილობითი თ

იტორს, უფლ

ითვლება იმ

საკონტაქტო

შეტყობინების

ან/და  მასთ

მიერ მისამარ

ობილ კლიენტ

მის ცვლილებ

რთზე განხორ

რულებით ა

ებს მხარეები

განსახილვე

ციის სასამარ

კოდექსის შესა

ფუძველზე/ფა

დამატებები,

nk.ge ან ბანკის

14.4 პუნქტით

იერ დროს შ

სრულად (გა

ხელშეკრულე

მდებარე ხელ

და გაგრძელდ

ხორციელდებ

აზე რომელიც

სახურებებს);

სახის საკომის

ბით, ბანკის

თვით  ადრ

ალისწინებულ

-მეხუთე წინა

შეწყვიტოს

შეთანხმება/ხ

თი შეტყობინ

რე ხელშეკრულ

ს შეწყვეტაზ

ი ნებისმიერი

ლების შეწყვე

ვადაში სრულ

ათილად, ეს

დ გამოიყენება

მერაციას აქვს

ითხვადობა, 

ლების ინტერ

ების ნამდვილ

უყოფელ ნაწი

ლება ანაცვლე

შეკრულებას

რეგულირების

ბის შესახებ ხ

არმოების შე

ი გაფორმებუ

ლშეკრულების

, იმ შემთხვე

დის წინამდებ

რულების“ და

ხელშეკრულე

დადგენილ წე

ი ნებისმიერი

თანხმობის ან

ლება აქვს, მ

შემთხვევაში

მონაცემებზე

ს მიღებაზე, ა

თან დაკავში

რთზე, საკონტ

ტის სხვა მისამ

ბის შემთხვევ

რციელებული 

რ არის გა

მოაწესრიგებ

ელად გადაე

რთლოს მიერ

აბამისად; 

არგლებში გაფ

 მათ განხორ

ს სერვისცენტ

თ გათვალისწ

შეწყვიტოს ხ

არდა იმ შემ

ების ვადით

ლშეკრულება/

დება იმავე პი

ბა მომსახურ

ც არ ანაცვლებ

სიო და შეატ

ინტერნეტ-გვ

რე განთავსები

ლი რომელიმ

ადადებით გათ

წინამდებარე 

ხელშეკრულებ

ნების წარდგ

ლების 10.3.9. 

ზე შეატყობი

ი, მათ შორის

ეტის შემთხვ

ლად დაფარო

გავლენას ვე

ა ის დებულებ

 მხოლოდ პი

და აღნიშნუ

რპრეტაციაზე; 

ლობას; 

ილს; 

ებს ბანკსა და 

(23/03/2017 წლ

ს საგანი ემთხ

ხელშეკრულე

ესახებ ხელშე

ული ყველა სხ

ს დანართად, 

ევაში  თუ წ

ბრე ხელშეკრ

ანართის, დამ

ების წესები, 

ესები, პირობე

ი უფლების

ნ/და ბანკთან 

ესაკუთრის/კ

იც, თუ შეტყო

ე შეტყობინ

ნ თავს აარიდ

რებული ხელ

აქტო მონაცემ

მართ(ებ)ზე. თ

ვაში დროულა

ურთიერთო

ათვალისწინე

ბენ ურთიერთ

ეცემა საქართ

რ მიღებული 

ფორმებულ/გა

რციელებამდე/

ტრების შენობ

წინებული რო

ხელშეკრულებ

მთხვევისა, რ

გააჩნია მიმდ

/შეთანხმება 

რობებით. ბან

რების საკომი

ბს და/ან არ ცვ

ყობინოს კლი

ვერდზე ან/დ

ის  გზით. შ

მე ფორმით. 

თვალისწინებ

ხელშეკრულ

ბა. კლიენტ

გენის გზით. 

პუნქტით გათ

ინოს კლიენტ

ს, დისტანციუ

ევაში კლიენ

ოს ბანკის მი

ერ მოახდენს 

ბა, რომლითაც

ირობითი ხასი

ული ვერ მო

 

კლიენტს შო

ლამდე ბანკთ

ხვევა/ემთხვე

ება“), შესაბამი

ეკრულების 

ხვა ხელშეკრუ

დამატებით 

წინაამდებარე 

რულების დად

მატებითი შეთ

პირობები დ

ები და რეგულ

ან/და ვალდ

დადებული 

ლიენტის თა

ობინების გამგ

ნების ადრეს

დებს მის მიღებ

ლშეკრულებ(ე

მებზე, რომელ

თითოეული მ

ად აცნობოს მ

ობა (შეტყობინ

ბული, მხარ

თმოლაპარაკებ

თველოს საე

გადაწყვეტი

ასაფორმებელ

/ამოქმედებამ

ბებში განთავს

ომელიმე ფორ

ბა/შეთანხმება

როდესაც კლი

დინარე ანგარ

მასში შეტ

ნკს არ წარმოე

ისიოს ოდენ

ვლის წინამდე

იენტს ბანკის

და ბანკის სათ

შეტყობინება

ამ ქვეპუნქ

ბული წესები;

ლება ან/და

ტი ვალდებუ

კლიენტის

თვალისწინებ

ტს, წინამდე

ური საშუალე

ნტი ვალდებუ

იმართ არსებ

ხელშეკრულ

ც უფრო ადვი

იათი. ნუმერა

ოახდენს გავლ

ორის 2017 წლ

თან გაფორმებ

ოდა წინამდე

ისად, წინამდ

ყველა დანა

ულება ინარჩუ

შეთანხმებად

ხელშეკრულ

დებამდე მოქ

თანხმების, მა

და რეგულაც

ლაციები. 

დებულების მ

ხელშეკრულ

ანხმობის გა

გზავნ 

სატის 

ბას; 

ებ)ით 

ლთაც 

მხარე 

მეორე 

ნების 

რეები 

ბების 

ერთო 

ილება 

ლ სხვა 

მდე 1 

სების 

რმით. 

ა და 

იენტს 

რიშის 

ანილ 

ეშობა 

ნობის 

ებარე 

სთვის 

თავო 

ასევე 

ქტით 

მის 

ულია 

მიერ 

ბული 

ებარე 

ებით, 

ულია 

ბული 

ლების 

ილად 

აციის 

ლენას 

ის 23 

ბული 

ებარე 

დებრე 

ართი, 

უნებს 

დ, მის 

ლების 

ქმედი 

ასთან 

ციები, 

მესამე 

ლების 

რეშე, 



 

წინა

გადა

14.18

(სერ

წინა

დად

ხელშ

ნაწი

 

მდებარე ხელ

ასცეს მესამე პ

8  ხელშეკრულ

ვისცენტრ(ებ)

მდებარე ხელ

დების/დადასტ

შეკრულების 

ლს. 

 
ლშეკრულები

პირ(ებ)ს; 

ლება შედგე

)ის) შენობაში

ლშეკრულება

ტურების შეს

დადების/და

იდან გამომდ

ნილია ქართ

ი, ხოლო ელე

ა სავალდებუ

სახებ შეთან

ადასტურების

 
დინარე უფლე

თულ ენაზე,

ექტრონული

ულო ძალას

ნხმების“ ხელ

ს შესახებ შეთ

14 

ება-მოვალეობ

, რომლის

ვერსია -  ბან

იძენს „საბ

ლმოწერის მ

თანხმება“ წა

ბები  (მთლ

ტექსტი ქაღ

ნკის ვებ-გვერ

ანკო პროდუ

მომენტიდან.

არმოადგენს წ

ლიანად ან ნა

ღალდის ვერ

რდზე: www.c

უქტებით მო

„საბანკო პ

წინამდებარე 

აწილობრივ) 

რსია განთავ

cartubank.ge. კ

ომსახურების 

პროდუქტებით

ხელშეკრულ

ნებისმიერ დ

ვსებულია ბ

კლიენტის მი

ხელშეკრულ

თ მომსახურ

ლების განუყო

დროს 

ანკის 

მართ 

ლების 

რების 

ოფელ 


