საბანნკო პროდუქტებ
ბით მომსახურეების ხელშეკრუ
ულება
(იური
იდიული პირისსთვის)
---------------

-- ------- ---- წელი

სს ბაანკი ქართუს ---- სერვისცენტრ
რი (ს.კ.2048916552, შემდგომში - „ბანკი“), წარ
რმოდგენილი სერვისცენტრის
ს
ს მენეჯერის -- --- სახით, მოქქმედი
სერვი
ისცენტრის დებულებისა და მინდობილობი
მ
ის საფუძველზეე, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, -------- (პ.ნ
ნ., შემდგომში - „კლიენტი“), ორივე
ო
მხარეე ერთად “მხარეეებად“ წოდებუ
ულნი, ვდებთ წინამდებარე
წ
ხელშეკრულებას და ვთანხმდებ
ბით შემდეგზე:
1. ტერ
რმინთა განმარტ
ტებები
აღნიშ
შნული ხელშეკკრულების მიზ
ზნებისათვის, თუ
თ კონტექსტი სხვაგვარად არ
რ მოითხოვს, ტერმინებს
ტ
აქვთ
თ ის მნიშვნელ
ლობა, რომელიც
ც მათ
მინიჭ
ჭებული აქვთ აამ მუხლში:
უქტები - წინამდებარე ხელ
1.1 საბანკო
ს
პროდუ
ლშეკრულების 2.2 პუნქტში მმითითებული საბანკო მომსაახურებ(ებ)ის გაწევა
გ
ბანკის მიერ,
რომეელთა ინდივიდ
დუალური პირო
ობები განისაზღ
ღვრება წინამდეებარე ან/და კლინტთან გაფორ
რმებული/გასაფორმებელი სხვაა ხელშეკრულეებით;
1.2 კლიენტი - პირი
ი, რომელიც სარ
რგებლობს საბანნკო პროდუქტეებით და არის წინამდებარე
წ
ხეელშეკრულების
ს მხარე, გარდა ბანკისა;
ს
ანგარიშ
ში (შემდგომში
ი - ანგარიში) - ბანკში პირის ფულადი სახსრ
რების აღრიცხვვის უნიკალური საშუალება, რომელიც
რ
კლიეენტის
1.3 საბანკო
საკუთ
თრებაა და გახსსნილია კანონმდ
დებლობის საფ
ფუძველზე;
1.4 მიმდინარე
მ
ანგაარიში - საბანკკო ანგარიში, რომელზედაც
რ
აღირიცხება პირის ფულადი
ი სახსრები დაა რომელსაც განკარგავს
გ
კლი
იენტი
გადახ
ხდების განსახო
ორციელებლად
დ;
1.5 მუ
ულტისავალუტ
ტო ანგარიში - კლიენტის სახ
ხელზე ბანკში გახსნილ
გ
მიმდი
ინარე ანგარიშთ
თა ერთობლიობა, რომელიც აერთიანებს
ა
უც
ცხოურ
ვალუ
უტაში გახსნილ
ლ ანგარიშებს;
1.6 საბანკო ბარათი
ი (შემდგომში - ბარათი) - ბანკის
ბ
მიერ კლ
ლიენტისთვის დამზადებული საგადახდო ინსტრუმენტი, რომელიც ბანკის
ბ
საკუთ
თრებაა და რომმელიც განკუთვვნილია კლიენტ
ტის მიერ სხვად
დასხვა საბანკო ოპერაციების საწარმოებლად;
1.7 ბიზნეს
ბ
ბარათი - საბანკო ბარაათი, რომლის სსაშუალებითაც იურიდიული პპირის ანგარიში
იდან ბარათის მფლობელი/ბარათით მოსარგ
გებლე
განკაარგავს იურიდი
იული პირის სახ
ხსრებს და აწარ
რმოებს კანონმდ
დებლობით ნებაადართულ ოპეერაციებს;
1.8 საკრედიტო
ს
საგაადახდო დავალ
ლება (შემდგომშ
ში - საგადახდო
ო დავალება ან დავალება)
დ
- კლ
ლიენტის მიერ ბანკისთვის
ბ
წერ
რილობით ან/დ
და სხვა
ელექქტრონული ან/დ
და დისტანციუ
ური საშუალებით
თ მიცემული დავალება,
დ
საბანნკო ოპერაციის ბანკის მიერ შეს
სრულების შესაახებ;
1.9 დისტანციური
დ
მომსახურება - კლიენტსა დაა ბანკს შორის ურთიერთობაა ბანკში მოუსვვლელად, სატეელეფონო, ინტ
ტერნეტ ბანკის ან/და
კომუ
უნიკაციის სხვა საშუალებით, მათ
მ შორის ელ.ფ
ფოსტის, სმს მო
ომსახურებით, ბანკომატით;
ბ
1.10ელექტრონული
ი საგადახდო საბუთი
ს
- კლიეენტის ან/და ბაანკის მიერ ფო
ორმირებული ელექტრონული
ე
ი საბუთი, რომმელიც წარმოად
დგენს
კლიეენტის ანგარიშზ
ზე ოპერაციის შესრულების
შ
საფუძველს
1.11უაქცეპტო
უ
წესით
თ თანხის ჩამოწ
წერა - ბანკის მიერ
მ
კლიენტისს ანგარიშიდან ფულადი
ფ
სახსრ
რების ჩამოწერაა კლიენტის თაანხმობის, ნებარ
რთვის
გარეშ
შე.
1.12საკომისიო
ს
- ბ
ბანკის მიერ, კლიენტისათვის, ნებისმიერ
რი საბანკო პრ
როდუქტით საარგებლობისათ
თვის
დაწესეებული გადასაახადი,
მომსახურების საფაასური, რომლისს ოდენობა და გადახდის პირ
რობები განისაზ
ზღვრება წინამდ
დებარე, ან/და კონკრეტული
კ
სსაბანკო პროდუ
უქტის
ხელშ
შეკრულებით.
1.13ავტომატური გ
გადარიცხვები - ბანკის მიეერ კლიენტის ანგარიშიდან,, კლიენტის დავალების
დ
საფუძველზე,
განხორციელებ
ბული
ულარული გადაახდები/გადარი
იცხვები.
რეგუ
1.14პროვაიდერი
პ
კო
ომპანია - კლი
იენტის მიერ განსაზღვრული
გ
ი კომუნალური
ი, საკომუნიკაც
ციო ან სხვა საახის მომსახურ
რების მიმწოდეებელი
კომპაანია, რომლის გ
გადასახადებსაც
ც კლიენტი იხდ
დის ავტომატურ
რი გადარიცხვეებით;
1.15ინტერნეტ
ი
ბანკი
ი - მომსახურებ
ბა, რომლის მეეშვეობითაც, კლ
ლიენტი ბანკში მოუსვლელად
დ, ბანკის სპეცი
იალური ვებ-გვვერდის საშუალ
ლებით
აწარმ
მოებს გარკვეულ
ლი შინაარსის ოპერაციებს,
ო
ბანნკის მიერ დადგენილი წესები
ით.
1.16საბანკო
ს
დღე - დ
დღე, როდესაც ბანკი
ბ
ღიაა და ახ
ხორციელებს ჩვეულებრივ საქქმიანობას;
1.17საოპერაციო
ს
დღ
ღე − საბანკო დღ
ღის მონაკვეთი სამუშაო
ს
დღის დაწყებიდან იმმავე დღის 16:30
0 საათამდე.
1.18 სახელფასო პრ
როექტი - დამსააქმებელ ორგანნიზაციასა და ბანკს
ბ
შორის გააფორმებული შეთანხმება,
შ
დაასაქმებულთა ხელფასების
ხ
დ სხვ.
და
სავლების ბანკშ
ში გახსნილ ანგ
გარიშებზე დარი
იცხვის და სხვაა მასთან დაკავშ
შირებული პირობების შესახებ
ბ;
შემოს
2. ხელ
ლშეკრულების საგანი
ს
2.1 ბანკი
ბ
უზრუნვეელყოფს კლიენნტის მიერ საბაანკო ოპერაციეების განხორციეელებას და გაუ
უწევს მას საბან
ნკო პროდუქტეებით მომსახურ
რებას,
წინამ
მდებარე ხელშ
შეკრულებით გათვალისწინებ
გ
ბული პირობებ
ბისა და მოქმეედი კანონმდეებლობის დაცვვით, კლიენტი
ი სრულად დააიცავს
წინამ
მდებარე ხელშეეკრულებიდან გამომდინარე
გ
ვალდებულებებ
ბს და საბანკო ოპერაციების
ო
წარ
რმოების წესებს
ს;
2.2 ბანკი
ბ
კლიენტს მოემსახურება შემდეგი საბანკკო პროდუქტებ
ბით:
2.2.1 მიმდინარე ანგ
გარიში;
ი (VISA, MasterrCard);
2.2.2 ბიზნეს ბარათი
2.2.3 ინტერნეტ ბანკკი;
რება;
2.2.4 SMS მომსახურ
გადარიცხვები;
2.2.5 ავტომატური გ
როექტი;
2.2.6 სახელფასო პრ
ხ
ის 2.2 პუნქტში გათვალისწინეებული მომსახუ
ურებების გარდ
და, ბანკს უფლეება აქვს კლიენტს შესთავაზოს
ს სხვა
2.3 წინამდებარე ხელშეკრულები
საბან
ნკო (საკრედიტო
ო/სადეპოზიტო
ო) პროდუქტები
ი, მისთვის მოსახერხებელი ნეებისმიერი, მათ შორის დისტან
ნციური საშუალ
ლებით;
2.4 წინამდებარე
წ
ხეელშეკრულების 2.2 და 2.3 პუნქტში მითითებული საბანკო პროდუქტ
ტის მიღება კლ
ლიენტის მიერ
რ ხდება შესაბ
ბამისი
წერილობითი განაც
ცხადის ბანკში წარდგენით ანნ/და გარკვეულ
ლ მომსახურებეებზე განაცხადი
ის ბანკისთვის
ს დისტანციურაად შევსებით ბანკის
ბ
იდან კლიენტისს განაცხადის და შესაბამისი მო
ომსახურების გააწევის შესახებ დადებითი გად
დაწყვეტილები
ის მიღების შემთ
თხვევაში;
მხრი
2.5 ბანკის
ბ
მიერ კლ
ლიენტის 2.4 პუ
უნქტით გათვალ
ლისწინებული
ი განაცხადის დაკმაყოფილები
დ
ის შემთხვევაში
ი, მხარეებმა შეესაძლებელია ბანკის
ბ
მოთხ
ხოვნით გააფო
ორმონ სხვა დაამატებითი ხელ
ლშეკრულება/შეთანხმება, რო
ომელიც იქნებაა ამ ხელშეკრუ
ულების განუყოფელი ნაწილ
ლი და
რომლ
ლითაც განისაზ
ზღვრება როგორ
რც კონკრეტულ
ლი საბანკო პრო
ოდუქტის ინდ
დივიდუალური პირობები, ასეევე მხარეთა დაამატებითი უფლებამოვალ
ლეობები.
2.6 წინამდებარე ხეელშეკრულებაშ
ში გათვალისწი
ინებულ მომსახ
ხურებებზე დაადგენილი დებ
ბულებები მხოლ
ლოდ იმ შემთხ
ხვევაში ვრცელ
ლდება
ხურებით;
კლიეენტზე თუ ის საარგებლობს შესსაბამისი მომსახ
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2.7 საბანკო
ს
პროდუ
უქტებთან დაკკავშირებით გააფორმებული ხელშეკრულებ
ხ
ები, განაცხად
დები და დანარ
რთები წარმოადგენს წინამდ
დებარე
ხელშ
შეკრულების გაანუყოფელ ნაწი
ილს;
3. საბანკო მომსახურებისს საფასური
ა
გახსსნის, ანგარიშზ
ზე ოპერაციებისს წარმოებისა და
დ სხვა მომსახ
ხურების (მათ შორის
შ
ინტერნეეტ ბანკი, SMS ბანკი, ავტომატური
3.1 ანგარიშის
გადარიცხვები და სხვ.) გაწევისთ
თვის კლიენტი
ი ბანკს უხდისს საკომისიოს (მომსახურებისს საფასურს), რომლის
რ
ოდენნობა განისაზღ
ღვრება
რაციის შესრულ
ლების ან/და მო
ომსახურების გააწევის დროისთ
თვის ბანკის მი
იერ დადგენილი ტარიფების ან/და ბანკის მიერ
მ
კლიენტისსთვის
ოპერ
დადგ
გენილი ინდი
ივიდუალური ტარიფების შესაბამისად;
შ
ამასთან,
ა
კლიეენტი ვალდებუ
ულია საბანკო
ო ოპერაციის განხორციელებ
ბამდე
სერვი
ისცენტრებისა და ბანკის ოფ
ფიციალური ვეებ-გვერდის ww
ww.cartubank.ge მეშვეობით გაეცნოს
გ
შესაბაამისი ოპერაცი
იისთვის დადგ
გენილ
ტარი
იფებს;
3.2 ბანკის
ბ
მიერ კლ
ლიენტის მოთხ
ხოვნით ოპერააციის შესრულეების შეჩერებისს ან შეწყვეტისს, ასევე, კლიეენტის მიერ, ბაანკისგან ნებისმ
მიერი
მომსახურების მიღეების შეწყვეტის შემთხვევაში, კლიენტს
კ
არ უბ
ბრუნდება მის მიერ
მ
ბანკისთვი
ის გადახდილი მომსახურებისს საფასური.
4. მი
იმდინარე ანგარ
რიში
კ
ბანკში
ი შეუძლია ჰქო
ონდეს ერთი ან რამდენიმე
რ
მულ
ლტისავალუტო
ო საბანკო ანგარიში;
4.1 კლიენტს
4.2 კლიენტს
კ
ანგარ
რიშ(ებ)იდან ოპპერაციების საწ
წარმოებლად გადაეცემა
გ
22-სსიმბოლოიანი საერთაშორისო
ს
ო სტანდარტით
თ რეგისტრირებ
ბული
(IBAN
N-Interntional B
Bank Account Nu
umber) ანგარიში
ის ნომერი;
4.3 კლიენტის ანგარ
რიშ(ებ)ი იხსნეება კლიენტის მიერ
მ
შესაბამის
სი განაცხადისაა და კანონმდებ
ბლობით გათვალისწინებული
ი ან/და ბანკისს მიერ
ხოვნილი აუცი
ილებელი დოკკუმენტების სააფუძველზე დაა მათი ბანკში
ი წარდგენის შემდეგ.
შ
ამასთაან, დოკუმენტების სისწორესსა და
მოთხ
უტყუ
უარობაზე პასუ
უხისმგებელია კლიენტი;
კ
4.4 კლიენტი აცხად
დებს თანხმობას, ბანკმა დამმატებითი ანგაარიშ(ებ)ი გაუხ
ხსნას ბანკის მიერ
მ
დადგენი
ილი წესებისა და პროცედურების
ბამისად, დისტ
ტანციურად გაკკეთებული განააცხადის საფუძძველზე, იმ შეემთხვევაში, რო
ოდესაც კლიენნტს უკვე აქვს გახსნილი ანგარიში
შესაბ
ბანკშ
ში;
4.5 კლიენტის ანგარ
რიშზე ფულადი
ი სახსრები შეიძძლება ჩაირიცხ
ხოს როგორც ნაღ
ღდი, ისე უნაღდ
დო ანგარიშსწო
ორებით;
ბ
უფლებაამოსილია, კლ
ლიენტი იურიდ
დიული პირისს საჯარო რეეესტრის ეროვნნულ სააგენტო
ოში კანონით დადგენილი წესით
წ
4.6 ბანკი
რეგისტრაციის შემმდგომ, საჯარო
ო რეესტრის ეროვნული საააგენტოს მიერ
რ კლიენტის უფლებამოსილ
ლი წარმომადგ
გენლის თანხმმობით
ისათვის ამ კლ
ლიენტისთვის ანგარიშის
ა
გახსნის თაობაზეე გაგზავნილი ელექტრონულ
ლი მიმართვის საფუძველზე, გაუხსნას კლი
იენტს
ბანკი
ანგარ
რიში. აღნიშნუ
ული წესით გახ
ხსნილ ანგარი
იშზე, ბანკში კლიენტის უფლ
ლებამოსილი წარმომადგენილ
წ
ლის მისვლამდ
დე, და ბანკის მიერ
დამატებით მოთხო
ოვნილი დოკუ
უმენტების წარმმოადგენამდე ამ ანგარიშზე შესაძლებელია მხოლოდ ჩაარიცხვის (მათ
თ შორის მიმდ
დინარე
რიშზე ჩარიცხუ
ული თანხის ვაადიან დეპოზიტ
ტის ანგარიშზეე გადატანა) ოპპერაციების განნხორციელება. თუ
თ ანგარიშის გახსნიდან 30 დღის
ანგარ
განმაავლობაში კლიენტის უფლებ
ბამოსილი წარმმომადგენელი არ
ა წარადგენს ბანკის მიერ მო
ოთხოვნილ დო
ოკუმენტებს, ანნგარიში იხურეება და
მასზეე განთავსებულ
ლი თანხები უბრ
რუნდება კლიენნტს;
4.7 ბანკის
ბ
მიერ ანგ
გარიშ(ებ)იდან ფულადი
ფ
სახსრ
რების ჩამოწერაა, როგორც წესი
ი, ხორციელდებ
ბა კლიენტის დავალების,
დ
მოთ
თხოვნის, ნებარ
რთვის
საფუ
უძველზე, წინამმდებარე ხელშეეკრულებით გათ
თვალისწინებუ
ული წესით; კლ
ლიენტი აცნობიეერებს, რომ ბანკკი არ არის ვალ
ლდებული კლიეენტის
დავალების გარეშე ჩჩამოწეროს თან
ნხები კლიენტისს ანგარიშ(ებ)იდ
დან კლიენტის რომელიმე ვალ
ლდებულების შეესრულების მიზ
ზნით;
დ
საგადახდო დავალების ნაწილო
ობრივ შესრულ
ლება;
4.8 დაუშვებელია
4.9 კლ
ლიენტის ანგარ
რიშებზე შეტანნილი ან/და ჩაარიცხული თაანხ(ებ)ის ასახვვას ან კლიენტ
ტის ანგარიშიდან თანხ(ებ)ის გადარიცხვას ბანკი
უზრუ
უნველყოფს, როგორც წესი, შეესაბამისი დავალების კლიენტ
ტის მიერ ბანკისსთვის წარდგენნიდან არაუგვიაანეს მომდევნო
ო საბანკო დღის ან/და
კანონ
ნით გათვალისსწინებულ ვადააში; ამასთან, ბანკი და კლიენნტი თანხმდები
იან, რომ ბანკი უფლებამოსილ
ლია, 10,000 (ათ
თი ათასი) ლარ
რი და
მეტი
ი ოდენობის თანნხის გადარიცხ
ხვა უზრუნველყყოს არაუგვიანეეს მომდევნო სააბანკო დღისა.
4.10კლიენტის ანგაარიშ(ებ)იდან ფულადი
ფ
სახსსრების ჩამოწერ
რის მიზნით, ბანკი ოპერაც
ციებს აწარმოებ
ბს ელექტრონუ
ული ან ქაღალ
ლდის
საგად
დახდო საბუთეების საფუძველ
ლზე, რომელსაც
ც ბანკს წარუდგენს კლიენტი საოპერაციო დღის
დ
განმავლო
ობაში; საოპერააციო დღის გას
სვლის
შემდ
დეგ ბანკის მიერ
რ კლიენტისგან მიღებული დავალებები
დ
ით
თვლება მეორე საბანკო დღეს
ს მიღებულად, რაც არ წარმო
ოადგენს შეზღუ
უდვას
ბანკი
ისთვის საგადახ
ხდო დავალები
ის წარმოდგენისს დღესვე შეასრ
რულოს საგადახ
ხდო დავალება;;
4.11 საგადახდო
ს
დავვალებას ავსებსს კლიენტი ან ბანკი.
ბ
ბანკის მიერ
მ
შევსებულ
ლ საგადახდო დავალებაზე
დ
ხელ
ლმოწერით, კლ
ლიენტი ადასტუ
ურებს
საგად
დახდო დავალეებაში მითითებ
ბული მონაცემმების სიზუსტეეს და ბანკისთვვის მიცემული დავალების მი
ის ნებასთან სრ
რულ შესაბამის
სობას,
რისთ
თვისაც შემდგომი პასუხისმგებ
ბლობა ეკისრებ
ბა კლიენტს;
4.12 საგადახდო დავალების
დ
დისსტანციურად შ
შევსებისას (ინნტერნეტ ბანკი
ის ან/და სხვაა საშუალებით
თ ბანკისთვის საბანკო ოპერ
რაციის
შესრუ
ულების დავალ
ლების მიცემა ან
ნ კლიენტის მიეერ შესაბამისი ოპერაციის
ო
შესრ
რულება, განიხი
ილება როგორც
ც საგადახდო დავალება),
დ
შევსებულ
საგად
დახდო დავალ
ლებაზე პასუხი
ისმგებლობა ეკკისრება კლიეენტს და
შესსაბამისი საგად
დახდო დავალ
ლების ბანკის მიერ შესრულ
ლების
დისტ
ტანციურად მო
ოთხოვნისას, კლიენტი
კ
ადასსტურებს საგად
დახდო დავალ
ლებაში მითითეებული მონაცეემების სიზუსტ
ტეს და ბანკისსთვის
მიცემ
მული დავალებ
ბის მის ნებასთაან სრულ შესაბაამისობას, რისთ
თვისაც შემდგო
ომი პასუხისმგებ
ბლობა ეკისრებ
ბა კლიენტს;
4.13კლიენტს უფლეება აქვს გააუქმ
მოს ბანკისთვისს მიცემული სააგადახდო დავაალება, იმ შემთ
თხვევაში თუ გადარიცხვა ჯერ
რ არ შესრულეებულა
შიდან ჩამოწერ
რას) და აღნიშნნული არ ეწინ
ნააღმდეგება იმ
ი ვალდებულეების არსს, რო
ომლის
(რაც გულისხმობს, თანხის კლიეენტის ანგარიშ
ც ის გაიცა, ან საქართველოს მო
ოქმედ კანონმდებლობას;
შესასსრულებლადაც
4.14კლიენტი ინფორ
რმირებულია, რომ
რ ბანკის მიერ
რ საგადახდო დავალებაზე
დ
აღ
ღნიშვნის „საგად
დახდო დავალება არ ექვემდებ
ბარება გადამხდ
დელის
დი და კლიენტ
ტი არ აქვს უფ
ფლება გამოითხ
ხოვოს
მიერ გაუქმებას ან გამოთხოვას“ გაკეთების შემმთხვევაში, დავვალება ხდება გამოუთხოვად
საგად
დახდო დავალეება;
4.15 საგადახდო დ
დავალების ბანკკის მიერ უარ
რყოფის ან/და შესრულების შეუძლებლობი
ის თაობაზე, კლიენტი მიიღ
ღებს შეტყობი
ინებას,
კლიეენტთან კომუნი
იკაციის წინამდ
დებარე ხელშეკრ
რულებით გათვვალისწინებულ
ლი წესით;
4.16კლიენტის ანგარ
რიშ(ებ)იდან ფუ
ულადი სახსრებ
ბის უაქცეპტო წესით
წ
ჩამოწერაა ხორციელდებ
ბა შემდეგ შემთ
თხვევებში:
1 ბანკის მიმართ არსებული გადასახდელები
ის, ნებისმიერი საბანკო მომსახ
ხურების საკომი
ისიოების ან/დ
და ჯარიმის გადასახდელად;
4.16.1
4.16.2
2 ბანკის წინაშ
შე არსებული საკრედიტო დავალიანების
დ
დასაფარავად ან ვალდებულების შესასრ
რულებლად (იმმ შემთხვევაში
ი, თუ
დავალიანება ან ვაალდებულება დაფიქსირებულ
ლია ეროვნულ
ლი ვალუტისგაან განსხვავებუ
ულ ვალუტაში,, ეკვივალენტი
ი დგინდება თანხის
თ
წერის მომენტი
ისათვის ბანკის მიერ დადგენილი კომერციულ
ლი კურსით).
ჩამოწ
4.16.3
3 მოქმედი კანონმდებლობით
თ ან/და კლიენტსა და ბანკს შორის
შ
დადებუ
ული ხელშეკრუ
ულებით, შეთაანხმებით ან/დაა სხვა დოკუმეენტით
გათვვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში (მაგ.თავდეებობა, საინკასო
ო დავალება).
4.16.4
4 შეცდომით ანნ/და კანონმდებ
ბლობის მოთხო
ოვნათა დარღვეევით ჩარიცხულ
ლი ან/და საეჭვო
ო თანხ(ებ)ის უკკან დასაბრუნებლად;
4.17 ბანკი უფლებაამოსილია არ მი
იიღოს ან არ შეაასრულოს კლიეენტის დავალებ
ბა, იმ შემთხვევააში თუ:
4.17.1
1 შეუძლებელი
ია კლიენტის, დავალების
დ
წარმმომდგენის სრუ
ულფასოვანი იდ
დენტიფიკაცია;
4.17.2
2 დავალება შედ
დგენილია კანო
ონმდებლობის აან ბანკში დადგ
გენილი წესებისს მოთხოვნათა დარღვევით;
4.17.3
3 დავალებაში მითითებული მონაცემები არი
ის არაზუსტი, რითაც
რ
შეუძლეებელი ხდება ოპპერაციის განხო
ორციელება;
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4.17.4
4 დავალებაში მითითებული თანხა, აღემატეება კლიენტის ანგარიშზე
ა
დავაალების წარდგეენის დროისთვვის არსებულ ხეელმისაწვდომ ნაშთს,
ნ
ან/დაა ბანკის მიერ დ
დადგენილ ლიმმიტებს, გარდა კანონმდებლობ
კ
ბით გათვალისწ
წინებული შემთ
თხვევებისა;
4.17.5
5 ბანკს გაუჩნდ
და ეჭვი კანონსააწინააღმდეგო ოპერაციის
ო
შესრ
რულების მცდეელობის შესახებ
ბ;
4.18 ანგარიშიდან ფ
ფულადი სახსრეების გასატანად
დ, გამოიყენება სალაროს
ს
გასავლ
ლის ორდერები
ი;
5.. საბანკო პლასტ
ტიკური ბარათ
თი/ბიზნეს ბარათ
თი
თით (შემდგომშ
ში - „ბარათი“) მომსახურებაა გულისხმობსს ბანკის მიერ გამოშვებული
ი „ვიზა“ (VISA
A) ან „მასტერქქარდ“
5.1 ბიზნეს ბარათ
(MastterCard) ბარათით კლიენტის ან მის მიერ დასახელებულ
ლი პირის მიერ
რ საბანკო ოპერ
რაციების განხ
ხორციელებას კლიენტის
კ
საბაარათე
ანგარ
რიშიდან;
5.2 ბარათით ოპერ
რაციის წარმოებისთვის ბანკი
ი გახსნის შესაბ
ბამის საბარათეე ანგარიშებს; დასაშვებია
დ
ერთ
თ საბარათე ანნგარიშზე რამდ
დენიმე
პლას
სტიკური ბარათ
თის, ასევე რამდენიმე ანგარი
იშზე ერთი პლ
ლასტიკური ბარ
რათის მიმაგრებ
ბა. ოპერაციის განხორციელებ
ბისთვის ანგარ
რიშებს
შორი
ის პრიორიტეტ
ტს ადგენს კლი
იენტი შესაბამი
ისი განაცხადის
ს შევსებისას; ოპერაციის
ო
განხ
ხორციელებისაას პირველი რი
იგში გამოიყენეება იმ
ვალუ
უტის ანგარიში
ი რა ვალუტაში
იც ახორციელეებს კლიენტი ოპერაციას,
ო
და მხოლოდ აღნი
იშნულის შემდ
დეგ - კლიენტი
ის მიერ დადგეენილი
პრიო
ორიტეტის მიხეედვით;
5.3 კლიენტს შეუძლია მიიღოს ერ
რთი ან რამდენნიმე ტიპის პლაასტიკური ბარაათი, რომელსაც
ც კლიენტი ირჩჩევს ბანკში, კონნკრეტულ ბარაათთან
დაკავვშირებული განნაცხადის შევსეებისას;
5.4 ბარათის მფლო
ობელი შეიძლეება იყოს როგო
ორც უშუალოდ
დ კლიენტი, ასეევე მის მიერ დასახელებული
დ
ი პირ(ებ)ი (შემდ
დგომში - „ბარ
რათით
მოსარ
რგებლე“). ბარაათზე დატანილ
ლია კლიენტისს სახელწოდებაა, ბარათის მფ
ფლობელის/მოსარგებლის სახეელი, გვარი, ხეელმოწერის ნი
იმუში.
აღნიშ
შნული ინფორ
რმაცია, პერსონაალურ საიდენტ
ტიფიკაციო კოდ
დთან ერთად, რომელიც ცალ
ლკე გადაეცემა ბარათის მფლო
ობელს წარმოად
დგენს
ბარათ
თის მფლობელ
ლის იდენტიფიკაციის საშუალეებას.
5.5 მომსახურებისაა და სავაჭრო ობიექტებზე
ო
შესსაძლოა მოთხო
ოვნილ იქნას ბარ
რათის მფლობეელის პირადობის დამადასტუ
ურებელი მოწმო
ობა. იმ
შემთ
თხვევაში, თუ ბარათის
ბ
მფლო
ობელი არ წარად
დგენს პირადო
ობის მოწმობას, ობიექტის მომმსახურე პერსო
ონალი უფლებაამოსილია, შეაჩჩეროს
ტრან
ნზაქცია, რაზედ
დაც ბანკი პასუხ
ხისმგებელი არ არის.
5.6 ყოველი ბარათ
თის მფლობელ
ლს ენიჭება პერ
რსონალური ოთ
თხნიშნა კონფი
იდენციალური კოდი (PIN). პერსონალური
ი კოდი გამოიყყენება
ფულ
ლის გამოტანისაას ბანკომატებიდ
დან ან სპეციალ
ლურ ტერმინალ
ლებში ბარათის მფლობელის
მ
იდ
დენტიფიკაციი
ისთვის.
5.7 ბარათი და PIN
N კოდი არ შეიძლება გადაეცესს სარგებლობისსათვის სხვა პირ
რს და გამოყენებული უნდა იყყოს მხოლოდ ბაარათის მფლობ
ბელის
მიერ.
ოსარგებლეზე გაცემული
გ
ბარაათებით ოპერაც
ციების წარმოეების შედეგებსაა და სისწორეზ
ზე პასუხისმგებ
ბლობა
5.8 კლიენტის მიერ ბარათით მო
ეკისრ
რება როგორც კლიენტს, ასევე უშუალოდ ბარ
რათით მოსარგეებლეს;
5.9 გამოშვებული ბარათი სადეებეტო ბარათია. ბარათის მფ
ფლობელი უფ
ფლებამოსილია გამოიყენოს თანხის ის ოდენობა,
ო
რომმელიც
შეტანნილია/ჩარიცხუ
ულია ანგარიშზ
ზე. თანხას აკლდება ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო, მი
ინიმალური ნაშ
შთი, ხოლო თანხის
თ
გადახ
ხარჯვის შემთხ
ხვევაში - მასთაან დაკავშირებუ
ული პროცენტებ
ბი და პირგასამმტეხლო, ასეთი
ის არსებობის შეემთხვევაში.
5.10 იმ შემთხვევააში თუ კლიეენტის მიერ ო
ოპერაცია სრულ
ლდება საბარაათე ანგარიშის
საგან განსხვავვებულ ვალუტ
ტაში, ბანკი თანხის
თ
კონვეერტაციას გააკეეთებს ანგარიშს
სწორების დღესს ბანკის ქსელში
ი არსებული კო
ომერციული კუ
ურსის შესაბამისსად, ხოლო ქსეელის გარეთ „ვი
იზა“-ს
(VISA
A) და „მასტერქაარდ“-ის (MasterCard) მიერ განნსაზღვრული კუ
ურსის შესაბამი
ისად.
5.11 საბარათე ანგარ
რიშის მოქმედების შეჩერება ანნ გაუქმება, ბარათის განახლებ
ბა:
5.11.1
1 ბარათის მოქმმედების შეჩერეება შესაძლებელ
ლია ბარათის მფ
ფლობელის მოთ
თხოვნით ან ბანკის მიერ 5.11.4 პუნქტის შესაბამისად;
5.11.2
2 კლიენტი/ბარ
რათით მოსარგ
გებლე ვალდეებულია ბარათ
თის დაკარგვისს შემთხვევაში
ი დაუყოვნებლ
ლივ წერილობი
ით ან ტელეფ
ფონის
(ტელ
ლეფონის ნომერ
რზე +995 32 200 80 80) მეშვეობი
ით აცნობოს ბანნკს და მოითხო
ოვოს ბარათის დაბლოკვა.
დ
ბარაათის დაბლოკვვა შესაძლებელი
ია:
5.11.2
2.1 ბარათის ლო
ოკალურ სტოპ სიაში ჩასმის გზ
ზით, რაც 1 (ერ
რთი) საბანკო დღის
დ
ვადაში უზრუნველყოფს
უ
ს ბარათის ბლო
ოკირებას. აღნიშ
შნულ
შემთ
თხვევაში, კლიენნტი ვალდებულ
ლია განაახლოსს (აიღოს ახალი
ი) ბარათი, გარდ
და იმ შემთხვევვისა როცა კლი
იენტი ბარათის დაბლოკვას ით
თხოვს
მხოლ
ლოდ დროებით
თი ბლოკირებით
თ;
5.11.2
2.2 ბარათის საერთაშორისო სტ
ტოპ სიაში ჩასმი
ით, რაც უზრუნნველყოფს ბარაათის სრულ ბლ
ლოკირებას მაქსი
იმუმ 14 (თოთხ
ხმეტი) საბანკო დღის
განმაავლობაში, ამ შეემთხვევაში კლიენტი ვალდებ
ბულია ბარათით
თ შემდგომი სარ
რგებლობისთვი
ის განაახლოს ბარათი;
ბ
5.11.3
3 კლიენტი ვალ
ლდებულია ბარ
რათის საერთაშ
შორისო სტოპ სიაში
ს
ჩასმის ტელეფონის
ტ
მეშ
შვეობით მოთხო
ოვნის შემთხვეევაში, არაუგვიაანს 24
(ოცდ
დაოთხი) საათი
ის განმავლობააში წერილობი
ით დაადასტუ
უროს ბარათის საერთაშორისსო სტოპ სიაშ
ში ჩასმის მოთ
თხოვნა; წინააღ
ღმდეგ
შემთ
თხვევაში, ბანკი ამოიღებს ბარ
რათს საერთშორ
რის სტოპ სიიდ
დან და აღნიშნნულიდან გამომდინარე ნებისსმიერ ზიანსა და
დ არასანქცირებულ
ტრან
ნზაქციებზე პასუხისმგებლობაა სრულად დაეკკისრება კლიენტს;
5.11.4
4 ბანკი
უფლებამოსილია
შეაჩეროს
ხვევაში
თუ
გაუჩნდა
რათით
ბარათის
მოქმედება,
იმ
შემთხ
ეჭვი
ბარ
არასაანქცირებული/აარაავტორიზებული გადახდებ
ბის შესახებ ან/დ
და კლიენტის მიერ
მ
ამ ხელშეკკრულებით ან/დ
და ბარათით სარ
რგებლობის წესსებით
განსააზღვრული რომმელიმე პირობი
ის დარღვევის შემთხვევაში;
შ
5.11.5
5 ბანკი უფლებ
ბამოსილია უარ
რი განაცხადოს ბარათის განახლ
ლებაზე მიზეზის მითითების გარეშე.
5.11.6
6 წინამდებარე ხელშეკრულეების 5.11.2. და
დ 5.11.3 პუნქქტით გათვალ
ლისწინებული ქმედებების განხორციელება
გ
ამდე შესრულებულ
ნების
სმიერ ტრანზაქციაზე პასუხის
სმგებლობა ეკისსრება კლიენტს;
5.11.7
7 კლიენტი ვალ
ლდებულია ბარ
რათის საბოლო
ოო ვადის ამოწუ
ურვამდე არაუგ
გვიანს 5 (ხუთი
ი) სამუშაო დღი
ით ადრე მიმარ
რთოს ბანკს ბარ
რათის
განახ
ხლების მოთხო
ოვნით და დრო
ოულად მიიღოსს ბარათი; იმ შემთხვევაში,
შ
თ ბარათის დაამზადებიდან 40
თუ
4 (ორმოცი) კაალენდარული დღის
განმაავლობაში კლიეენტი ან ბარათი
ის მფლობელი არ
ა ჩაიბარებს ბაარათს, ბანკს უფ
ფლება ექნება გაანადგუროს
გ
ბაარათი;
5.11.8
8 ბანკსა და „ვი
იზას“ (VISA) ან/და „მასტერქაარდს“ (MasterC
Card) შორის ხეელშეკრულებისს შეწყვეტის შეემთხვევაში ბანკკი უფლებამოსსილია
დახუ
უროს საბარათე ანგარიში და აღ
ღნიშნულის თააობაზე შეატყობ
ბინოს კლიენტსს;
5.12 ბარათით წარმო
ოებულ ოპერაც
ციებზე პრეტენზ
ზიების წარდგეენის წესი:
5.12.1
1 კლიენტი ვალ
ლდებულია არააუგვიანს ყოველ
ლი თვის 5 (ხუ
უთი) რიცხვისაა მოითხოვოს და მიიღოს ამო
ონაწერი საბარათე ანგარიშზეე წინა
თვეშ
ში წარმოებული
ი ოპერაციებისს შესახებ და მი
ისი მიღებიდანნ არაუგვიანეს 15 კალენდარუ
ული დღის ვად
დაში წარადგინნოს დასაბუთებ
ბული
პრეტ
ტენზია საეჭვო ტრანზაქციასთ
თან დაკავშირეებით; წინამდებ
ბარე პუნქტით დადგენილ ვად
დაში ამონაწერ
რის მიუღებლო
ობის და პრეტენნზიის
წარუ
უდგენლობის შემთხვევაში,
შ
ბ
ბარათით
განხო
ორციელებული
ი ნებისმიერი ოპერაცია ითვვლება კლიენტ
ტის მიერ დად
დასტურებულად
დ და
აღნიშ
შული კლიენტ
ტის მიერ ბანკთ
თან ურთიერთო
ობაში შემდგომ
მში არ შეიძლება გახდეს სად
დავო. წინამდებ
ბარე მუხლით გათვალისწინებ
გ
ბული
პრეტ
ტენზიისა და დაავის გადაწყვეტ
ტის წესი განისაზ
ზღვრება წინამდებარე ხელშეკკრულებით;
5.13 ბარათით სარგეებლობის საკომმისიო და საჯარ
რიმო სანქციები
ი:
5.13.1
1 კლიენტი ვალ
ლდებულია გად
დაიხადოს ბარაათით სარგებლ
ლობასთან (დამზ
ზადებასთან, გაანახლებასთან, სტოპ სიაში ჩასსმასთან და სხვვა) და
ბარათ
თით ოპერაციეების წარმოებაასთან დაკავში
ირებული ნები
ისმიერი სახის საკომისიო, რომლის
რ
ოდენ
ნობა ბარათით
თ განხორციელებულ
ტრან
ნზაქციებზე განნისაზღვრება ბაანკის მიერ, ხო
ოლო ქვეყნის ფარგლებს
ფ
გარეთ
თ განხორციელ
ლებულ ტრანზააქციებზე ასევეე „ვიზა“-ს (VISA
A) და
„მასტ
ტერქარდ“-ის (M
MasterCard) საერ
რთაშორისო საგ
გადამხდელო სისტემების მიერ
რ განსაზღვრულ
ლი ტარიფების შესაბამისად.
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5.13.2
2 კლიენტი ვალ
ლდებულია საბ
ბარათე ანგარი
იშზე ოპერაციებ
ბი აწარმოოს მხოლოდ
მ
ხელმისაწვდომი ნაშ
შთის ფარგლებ
ბში. ხელმისაწვვდომი
ნაშთის შეგნებულად ან შეცდომი
ით გადამეტები
ით გახარჯულ თანხას ბანკი დაარიცხავს სარგებელს,
ს
ბანნკის მიერ დად
დგენილი ტარიფების
დვით, გადახარ
რჯვით გამოყენეებული თანხისს სარგებლობის ყოველი დღისაათვის;
მიხედ
5.13.3
3 კლიენტი ვალ
ლდებულია დააუყოვნებლივ შეავსოს გადამმეტებით გამოყყენებული თანხ
ხა და მუდმივვად იქონიოს საბარათე
ს
ანგარ
რიშზე
მინიმ
მალური ნაშთი
ი, რომლის ოდეენობა განისაზღ
ღვრება ბარათისს ტიპის მიხედვვით;
5.13.4
4 კლიენტი უფ
ფლებამოსილია,, ნებისმიერ დრ
როს მიიღოს ინფ
ფორმაცია საბარ
რათე ანგარიშზე წარმოებული
ი ოპერაციების შესახებ;
შ
5.13.5
5 ნებისმიერი ტიპის ბარათით სარგებლო
ობის წესები ექვემდებარება
ე
საერთაშორისო
ო საგადასახად
დო სისტემის („ვიზა“ (VISA
A) და
„მასტ
ტერქარდ“ (MastterCard) პროცედ
დურებს, რომლ
ლის შესახებ ინფ
ფორმაციის მიღება კლიენტს შეეუძლია მოთხო
ოვნისთანავე.
6. ინტერნეტ ბანკი
ი
ბანნკით მომსახუ
ურებით სარგებ
ბლობისთვის კლიენტი
კ
ვალ
ლდებულია ბანნკში წარადგინ
ნოს განაცხადი
ი ინტერნეტ ბანკის
ბ
6.1 ინტერნეტი
მომსახურების გააქტ
ტიურების თაო
ობაზე, რის შემდეგაც ბანკის მხრიდან
მ
დადეებითი გადაწყვეეტილების მიღ
ღების შემთხვევვაში კლიენტს ექნება
ე
რმოოს გარკვეუ
ული შინაარსი
ის ოპერაციები
ი ბანკში მოუსვვლელად ბანკი
ის ოფიციალური ინტერნეტ--გვერდის www
w.ib.ge
შესაძძლებლობა აწარ
გამოყყენების გზით.. ინფორმაციას
ს ინტერნეტ ბაანკით მომსახუ
ურების სახეობ
ბების, მომსახუ
ურების საკომისსიოს და იმ ო
ოპერაციათა შესახებ,
რომლ
ლის წარმოებაც
ც შეუძლია კლი
იენტს ინტერნეტ ბანკის საშუაალებით, კლიენნტი მიიღებს ბანკში შესაბამისსი მომსახურებ
ბის გააქტიურებ
ბისას,
სადაც თავად აირჩეევს, რომელი სახის
ს
ინტერნეტ
ტ ბანკით სურ
რს სარგებლობაა. ინტერნეტ ბაანკის საშუალებ
ბით განსახორც
ციელებელი სააბანკო
რაციების, ზუსტ
ტი ჩამონათვალ
ლი და შესრულ
ლების წესები განსაზღვრული
გ
ია ბანკის ოფიც
ციალურ ინტერ
რნეტ-გვერდზეე - www.cartubank.ge
ოპერ
განთ
თავსებულ ინტერ
რნეტ ბანკით მო
ომსახურების პირობებში,
პ
რომმელიც წარმოად
დგენს წინამდებ
ბარე ხელშეკრუ
ულების განუყო
ოფელ ნაწილს.
6.2 კლიენტს ინტერნეტ ბანკით სარგებლობისთ
თვის დალუქუ
ული კონვერტით გადაეცემა ინტერნეტ ბაანკით სარგებლ
ლობისთვის სააჭირო
ცემები (შემდგო
ომში ამ მუხლ
ლის მიზნებისთ
თვის - „საიდენ
ნტიფიკაციო მო
ონაცემები“), კეერძოდ, მომხმარ
რებლის სახელ
ლი - USERNAM
ME და
მონაც
პარო
ოლი - PASSWO
ORD, რომელთ
თა გამოყენებით
თაც კლიენტი იდენტიფიცირ
რდება ბანკის ინტერნეტ-გვეერდზე შესვლი
ის დროს. კლი
იენტი
ვალდ
დებულია მისთ
თვის კონვერტი
ის გადაცემიდანნ 24 (ოცდაოთხ
ხი) საათის განნმავლობაში, შეევიდეს ინტერნნეტ ბანკის ინტ
ტერნეტ-გვერდზ
ზე და
შეცვაალოს ბანკის მი
იერ მისთვის გადაცემული პარ
როლი.
6.3 იმ
ი შემთხვევაში
ი, თუ კლიენტი
ი სარგებლობს სრული
ს
ინტერნეტ ბანკის მომმსახურებით, მომხმარებლის სახელსა
ს
და პარ
როლთან ერთაად მას
გადაეცემა ელექტრ
რონული მოწყო
ობილობა დიჯ
ჯიპასი, რომელ
ლზეც ყოველ 36
3 (ოცდათექვსსმეტი) წამში ერთხელ გენერ
რირდება (იცვლება)
რების კომბინაც
ცია (კოდი). კლ
ლიენტს შესაძლ
ლებლობა ექნებაა გარკვეული ოპერაციები
ო
აწარმოოს მხოლოდ დიჯიპასზ
ზე დაგენერირებ
ბული
ციფრ
კოდი
ის გამოყენებით
თ.
6.4 კლიენტი ვალდ
დებულია:
შ
ინტეერნეტ ბანკით სარგებლობისთ
ს
თვის საჭირო ნეებისმიერი ინფ
ფორმაცია, დოკკუმენტი თუ მო
ოწყობილობა, ბანკის
ბ
6.4.1 უსაფრთხოდ შეინახოს
მიერ მინიჭებული პპაროლი (Passw
word) და მის მი
იერ არჩეული მომხმარებლის
მ
სახელი (Usern
name). ასევე დი
იჯიპასის შესაბამისი მოწყობი
ილობა
თის არსებობის შემთხვევაში).
(ასეთ
6.4.2 არ გაანდოს პააროლი და/ან მომხმარებლის
მ
სახელი მესამეე პირს, არ შეინნახოს ეს მონაცეემები კომპიუტ
ტერში ან სხვა ნნებისმიერ ტექნნიკურ
მოწყო
ობილობაში, რ
რომლითაც კლი
იენტი უკავშირ
რდება ბანკის ინტერნეტ
ი
გვერ
რდს. უსაფრთხოდ შეინახოს დიჯიპასის
დ
მო
ოწყობილობა (ასსეთის
არსებ
ბობის შემთხვევაში), რათა არ მოხდეს გარეშეე პირის წვდომაა მასზე დაგენერ
რირებულს პარ
როლზე.
6.4.3 ბანკის მიერ მი
ინიჭებული პარ
როლის დაკარგ
გვის ან/და სავაარაუდო გამჟღაავნების შემთხვვევაში დაუყოვვნებლივ აცნობ
ბოს ბანკს შესაბ
ბამისი
რეაგი
ირებისთვის;
6.4.4 დიჯიპასით საარგებლობის შეემთხვევაში, დაუყოვლებლივ აცნობოს
ა
ბანკს დიჯიპასის მოწ
წყობილობის დაკარგვის
დ
ფაქტ
ტი.
6.4.5 დარწმუნდეს, რომ დაუკავშ
შირდა ბანკის ორიგინალ ინტერნეტ-გვერ
ი
რდს და ინტერ
რნეტ ბანკში ნებისმიერი შეესვლისას მუშაობის
დაწყებამდე მოახდი
ინოს უსაფრთხ
ხოების სერთიფ
ფიკატის შემოწმმება (უსაფრთხ
ხოების სერთიფ
ფიკატის შემოწმ
მებით დასტურ
რდება, რომ კლი
იენტი
რედ სს „ბანკი ქართუ“-ს ინტ
ტერნეტ გვერდ
დს www.cartubank.ge ან/და www.ib.ge
w
). მუ
უდმივად ისარ
რგებლოს „ინტეერნეტ
დაუკკავშირდა სწორ
ბრაუ
უზერის“ განახლ
ლებული ვერსიი
ით;
6.4.6 ინტერნეტ ბანკკში მუშაობის დასრულებისას
დ
ს პროგრამიდან გამოვიდეს მხო
ოლოდ „გამოსვლა“ ღილაკზე დაჭერით;
დ
6.4.7 ინტერნეტ ბანკკის მომსახურებ
ბისთვის გადაიხ
ხადოს მომსახუ
ურების საფასური;
6.4.8 დიჯიპასით სარგებლობისას
ს, ინტერნეტ ბაანკის მომსახურ
რების შეწყვეტი
ის შემთხვევაში
ი, შეავსოს ინტ
ტერნეტ ბანკის გაუქმების/შეც
ცვლის
განაც
ცხადი და დაუბ
ბრუნოს ბანკს დიჯიპასის
დ
მოწ
წყობილობა.
6.5 კლიენტის ნები
ისმიერი სახისს პრეტენზია ინტერნეტ ბაანკის მეშვეობით განხორცი
იელებულ ოპერ
რაციებთან დაა მომსახურებ
ბასთან
იღება შესაბამისი ოპერაციის განხორციელეებიდან ან/და შესაბამისი მო
ომსახურების მიღებიდან
მ
15 (თხუთმეტი) დღის
დაკავვშირებით მიი
განმაავლობაში.
6.6 ბანკი
ბ
უფლებამო
ოსილია:
6.6.1 კლიენტის დავვალებით შეასრ
რულოს ბანკის მიერ
მ
ინტერნეტ
ტ-ბანკით მომსაახურების ფარგლ
ლებში დაშვებუ
ული ოპერაციებ
ბი;
6.6.2 რისკების შემც
ცირების მიზნი
ით კლიენტის ოპერაციებზე დააწესოს შეზ
ზღუდვები, მათ
თ შორის დაად
დგინოს ოპერააციების ზღვრუ
ულად
დასაშ
შვები პარამეტრ
რები.
6.7 ინტერნეტ ბანკი
ის მომსახურებ
ბაზე ვრცელდეება წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლების პირობებ
ბი სრულად, წინამდებარე მუ
უხლში მითითებულ
ისებურებათა გაათვალისწინები
ით.
თავი
ტური შეტყობი
ინებით) მომსახუ
ურება
7. SMS (მოკლე ტექსტ
S
მომსახურება არის დისტანციური საბანკო მომსახურებაა, რომლის მეშვვეობითაც კლიეენტს ეძლევა შეესაძლებლობა ბანკში
ბ
მოუსვლელად
7.1 SMS
მიიღ
ღოს გარკვეული
ი ტიპის ინფორ
რმაცია და აწარ
რმოოს გარკვეუ
ული შინაარსისს საბანკო ოპერ
რაციები. მათ შორის,
შ
კლიენტ
ტს შეუძლია მი
იიღოს
ინფო
ორმაცია საკუთ
თარ საბანკო ანგარიშებზე შესსრულებული ოპერაციების,
ო
ო
ოპერაციის
შესრ
რულების მცდეელობის და ანნგარიშზე არსებ
ბული
ნაშთების შესახებ;
S
მომსახურეების მისაღებად
დ, კლიენტი ბანნკში ავსებს გან
ნაცხადს, რომლ
ლითაც კლიენტ
ტი გამოხატავს სურვილს მიიღოს ბანკისაგანნ SMS
7.2 SMS
მომსახურების სერვვისი და რომლ
ლითაც განისაზ
ზღვრება SMS მო
ომსახურების სხვა
ს
კონკრეტუ
ული პირობები. განცხადში კლ
ლიენტი აფიქსირებს
ილური ტელეფ
ფონის ნომერს, რომელიც რეეგისტრირდება ბანკის პროგრ
რამაში და რომმლის მეშვეობი
ითაც ხორციელ
ლდება წინამდ
დებარე
მობი
სერვი
ისით მომსახურ
რება.
7.3 SMS
S
მომსახურეების სერვისის ერთხელ
ე
გააქტიურების შემდეეგ, SMS მომსახ
ხურების სერვისსი გავრცელდეება ყველა იმ ანნგარიშზე, რომეელსაც
მომავვალში გახსნის კლიენტი. ამ შეემთხვევაში SM
MS მომსახურებაა განხორციელდ
დება წინამდებაარე ხელშეკრულ
ლების პირობებ
ბის შესაბამისად
დ;
7.4 კლიენტი ვალდ
დებულია:
ივ აცნობოს ბანნკს, ბანკში დაფ
ფიქსირებული მობილური ტელეფონის ნომ
მრის ცვლილებ
ბის, ასევე მობი
ილური ტელეფ
ფონის
7.4.1 დაუყოვნებლი
აპარაატის დაკარგვისს თაობაზე;
7.4.2 არ დაუშვას მი
ისი კუთვნილი
ი მობილური აპპარატის, სიმ ბაარათის ან სხვაა იმ მოწყობილობის მესამე პი
ირთა ხელში მო
ოხვედრა, რომელ
ლზეც
კლიეენტი იღებს მო
ოკლე ტექსტურ
რი შეტყობინებ
ბით მომსახურ
რებას; ბანკი არ
რ არის პასუხი
ისმგებელი იმ ინფორმაციის მესამე პირთა მიერ
გაცნო
ობაზე, რომელი
იც კლიენტს მიეეწოდება SMS მომსახურების საშუალებით;
ს
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7.5 ბანკი
ბ
უფლებამო
ოსილია:
7.5.1 კლიენტის მიეერ ტელეფონის
ს ნომრის შეცვლ
ლის, მობილურ
რი ტელეფონის აპარატის ან/დ
და სიმ ბარათის დაკარგვის თააობაზე კლიენტ
ტისგან
მიღებული შეტყობ
ბინების საფუძველზე კლიენნტს შეუჩეროს SMS მომსახუ
ურების სერვისსი, მომსახურებ
ბის აღდგენის შესახებ კლიეენტის
ხადების მიღებაამდე;
განცხ
7.5.2 არ შეასრულო
ოს კლიენტის მომსახურების
მ
შ
არაასწორი დავალ
ლება, ასევე არ შეასრულოს კლიენტის
კ
დავაალება
პირობებთან შეუსაბამო,
კლიეენტის ანგარიშზ
ზე არასაკმარისი ნაშთის არსებ
ბობის შემთხვევვაში, ან ბანკის მიმართ კლიენტ
ტის დავალიანეების არსებობისს შემთხვევაში;
7.6 SMS მომსახურ
რების სერვისზ
ზე ვრცელდებაა წინამდებარე ხელშეკრულეების პირობები
ი სრულად, წი
ინამდებარე მუ
უხლში მითითებულ
თავი
ისებურებათა გაათვალისწინები
ით.
რიცხვები
8. ავტომმატური გადარ
8.1 ავტომატური
ა
გ
გადარიცხვებით
თ სარგებლობი
ის მოთხოვნის
სას, კლიენტი ბანკს აძლევს დავალებას მი
ისი ერთი ან რამდენიმე სააბანკო
ანგარ
რიშიდან, კლიეენტის მიერ განსაზღვრულ თაარიღებში ჩამოწ
წეროს ფულად
დი სახსრები დაა გადარიცხოს წინამდებარე
წ
ხეელშეკრულების მე-2
პუნქტში მითითებუ
ული მომსახურეებების მისაღებ
ბად, კლიენტის მიერ შესაბამისს განაცხადში მი
ითითებულ რეეკვიზიტებზე.
ბ
კლიენტს მმოემსახურება შემდეგი
შ
ავტომმატური გადარი
იცხვებით: 1
8.2 ბანკი
8.2.1 კომუნალური გადახდები, მო
ობილური ტელეეფონის ბალანს
სის შევსება;
8.2.2 თანხის გადარ
რიცხვა ბანკის ში
იგნით:
8.2.2.1 ეროვნული ვაალუტის გადარ
რიცხვა კლიენტ
ტის პირად და/ან სხვა პირის/ო
ორგანიზაციის ანგარიშებზე;
ა
ლუტის გადარი
იცხვა კლიენტი
ის პირად და/ან სხვა პირის/ორ
რგანიზაციის ანგარიშებზე;
8.2.2.2 უცხოური ვალ
რიცხვა ანაბრის
ს შესავსებად.
8.2.2.3 თანხის გადარ
რიცხვა ბანკის გაარეთ:
8.2.3 თანხის გადარ
8.2.3.1 ეროვნული ვაალუტის გადარ
რიცხვა კლიენტი
ის პირად ან სხვვა პირის/ორგანნიზაციის ანგარ
რიშებზე;
ლი ავტომატური
ი გადარიცხვისს დავალებისას,, აირჩიოს დავაალების შესრულ
ლების კონკრეტ
ტული ან ცვალეებადი
8.3 კლიენტს უფლეება აქვს, ყოველ
იღი, დავალები
ის თანხა კი შეი
იძლება იყოს რო
ოგორც ფიქსირ
რებული ისე ცვვალებადი (მაგ: მითითებული პროვაიდერი კომპანიების
კ
მი
იმართ
თარი
გადარიცხვის თარიღ
ღისთვის დაფი
იქსირებული დაავალიანების ოდ
დენობით).
8.4 კლიენტი
კ
ხელშ
შეკრულების 8.22 პუნქტში მითითებული მომსსახურებ(ებ)ის მისაღებად, ბანნკში ავსებს განააცხადს, რომლი
ითაც განისაზღ
ღვრება
ბანკი
ის მიერ ავტომაატურად გადარ
რიცხვისთვის აუცილებელი
ა
ყველა
ყ
საჭირო ინფორმაცია, გადარიცხვის
გ
წეესი და პირობეები; კლიენტის
ს მიერ
ავტო
ომატური გადარიცხვებით მომსახურებასთ
თან დაკავშირ
რებით შევსებ
ბული თითოეეული განაცხადი წარმოად
დგენს წინამდ
დებარე
ხელშ
შეკრულების გაანუყოფელ ნაწი
ილს.
8.5 ბანკი,
ბ
კლიენტ
ტის მიერ ხელშ
შეკრულების 8.2.1
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პუნქტით გათვალისწინეებული მომსახ
ხურებით სარგ
გებლობის შემთ
თხვევაში, უაქც
ცეპტო
წესით
თ/კლიენტის დამატებითი
დ
თაანხმობის გარეშ
შე, დავალიანების წარმოქმნი
ისთანავე ან კლ
ლიენტის მიერ განსაზღვრულ თარიღში ჩამო
ოწერს
კლიეენტის ანგარიშ
შიდან თანხებს
ს, ავტომატური
ი გადარიცხვი
ის სისტემაში ჩართული და კლიენტის მი
იერ განსაზღვრ
რული პროვაი
იდერი
კომპაანიების მიმართ
თ დაფიქსირებუ
ული დავალიანნების დასაფარაავად;
8.6 ხელშეკრულები
ხ
ის 8.2.1 პუნქტი
ით გათვალისწი
ინებული ავტო
ომატური გადარ
რიცხვებით მომმსახურება ხორციელდება მხო
ოლოდ საქართვველოს
ეროვვნულ ვალუტაშ
ში.
8.7 ავტომატური
ა
გადარიცხვების პრიორიტეტულობის განსაზ
ზღვრა ხდება თითოეული
თ
მომმსახურებით სარგებლობის დაწყების თარ
რიღის
მიხედ
დვით. თუკი, რ
რამდენიმე გადარიცხვის „თვი
ის რიცხვი“ ან/დ
და „დავალიანეების წარმოშობი
ის“ პერიოდულ
ლობა (კომუნალ
ლური და მობილ
ლური
გადას
სახადების შემთ
თხვევაში) ემთხ
ხვევა ერთი და იმავე დღეს, ბანნკი განსაზღვრაავს პრიორიტეტ
ტულობას, წინაასწარი გათვლი
ის გარეშე.
8.8 კლიენტმა კონკრ
რეტული დავალ
ლებისთვის თავვად უნდა განსააზღვროს გამოი
იყენოს თუ არა ბანკმა კლიენტ
ტის სხვა მიმდი
ინარე ან/და საბაარათე
რიშებზე (დამატ
ტებითი ანგარი
იშები) არსებულ
ლი ნაშთები. კლ
ლიენტი თანახმმაა ბანკმა გამო
ოიყენოს ანგარი
იშებზე დაშვებუ
ული ოვერდრააფტის
ანგარ
„ხელ
ლმისაწვდომი ნაშთი“. ასეთ
თ შემთხვევაში
ი გამოყენებუ
ული ოვერდრ
რაფტის თანხაას დაერიცხებ
ბა შესაბამისი
ი ხელშეკრულ
ლებით
გათვვალისწინებული პროცენტი;
8.9 იმ
ი შემთხვევაში
ი, თუ კლიენტ
ტი თანხმობას განაცხადებს ხელშეკრულებ
ბის 8.8 პუნქტი
ით გათვალისწ
წინებულ ოპერ
რაციის ბანკის მიერ
განხო
ორციელებაზე, ბანკი უფლეებამოსილია, ავტომატური
ა
გ
გადარიცხვის
თარიღისთვის
ს, კლიენტის ანგარიშზე ერ
როვნული ვალ
ლუტის
არასააკმარისი ნაშთ
თის არსებობისას, სხვა ვალუ
უტის არსებულ
ლი ნაშთიდან უაქცეპტო წესსით ჩამოწერო
ოს თანხა, გააკეეთოს კონვერტ
ტაცია,
კონვეერტაციის დროისათვის ბანკკში არსებული
ი კომერციული
ი კურსის შესსაბამისად და მიმართოს თაანხები ავტომატ
ტური გადარი
იცხვის
დავალების შესასრუ
ულებლად. იგი
ივე ქმედებას გაანახორციელებსს ბანკი უცხოუ
ური ვალუტის ანგარიშზე
ა
ნაშთ
თის არსებობის და იმავდროუ
ულად,
ის ანგარიშზე არ
რასაკმარისი ნააშთის არსებობი
ის შემთხვევაში
ი.
ეროვვნული ვალუტი
8.10ბანკის
ბ
მიერ ავტ
ტომატური გად
დარიცხვა განხო
ორციელდება მხ
ხოლოდ იმ შემთ
თხვევაში, თუ ანგარიშზე
ა
(მათ
თ შორის სხვა ნებისმიერ ვალუ
უტაში
გახსნ
ნილ ანგარიშზეე) არის საკმარის
სი თანხა; ბანკი
ის მიერ თანხის ნაწილობრივ გადარიცხვა
გ
არ მოხდება.
8.11ავტომატური გაადრიცხვებით მომსახურება
მ
(ეერთი, რამდენი
იმე ან ყველა ერთად) უქმდებ
ბა კლიენტის მიერ ბანკში შესსაბამისი განაცხ
ხადის
თვე, იმ შემთხვეევაში, თუ კონკრ
რეტული სახისს გადარიცხვის მცდელობისას, ბოლო წარმატ
ტებული ტრანზ
ზაქციიდან ზედ
დიზედ
შევსეებით და აგრეთ
6 (ექვვსი) თვის განმაავლობაში ანგარ
რიშზე არ იქნებ
ბა თანხა გადარი
იცხვის განსახო
ორციელებლად.
8.12კლიენტი ვალდ
დებულია:
1 ანგარიშებზე, რომლიდანაც ბანკმა უნდა გაანახორციელოსს ავტომატური გ
გადარიცხვები მუდმივად იქო
ონიოს საკმარისსი ნაშთი;
8.12.1
8.12.2
2 გადაიხადოს ავტომატური გადარიცხვებით
თ მომსახურები
ისთვის დადგეენილი საკომისიო (ინფორმაცი
იას აღნიშნული
ის შესახებ კლი
იენტი
მიიღ
ღებს მოთხოვნისსთანავე;
8.13ბანკი
ბ
უფლებამო
ოსილია:
8.13.1
1 არ განახორციელოს ავტომაატური გადარიცხვა კლიენტისს ანგარიშიდანნ (მათ შორის სხვა ნებისმიერ ვალუტაში გახ
ხსნილ ანგარიშ
შიდან)
არასააკმარისი ნაშთი
ის არსებობისას
ს
8.13.2
2 არ განახორციელოს ავტო
ომატური გადარიცხვა საქარ
რთველოს მოქქმედი კანონმდ
დებლობის შეესაბამისად, ასსევე ბანკის წინაშე
წ
დავალიანების არსეებობის შემთხვეევაში;
ი შემთხვევაში
ი, თუ ავტომატ
ტური გადარიცხ
ხვისთვის კლი
იენტის მიერ შეერჩეული თარი
იღი დაემთხვევა კლიენტის მიერ
მ
ბანკის მი
იმართ
8.14იმ
შესასსრულებელი ვაალდებულებები
ის შესრულებისს თარიღს, ბანკკი იტოვებს უფ
ფლებას დროები
ით შეაჩეროს ანნ არ განახორცი
იელოს ავტომატ
ტური
გადარიცხვა, კლიენტის მიერ ბანკი
ის მიმართ არსეებული ვალდებ
ბულებების სრუ
ულ შესრულებაამდე;
ბ
ავტომატ
ტურ გადარიცხ
ხვებთან დაკავვშირებული დავალების სტატუსის (მათ შორის,
შ
ინფორ
რმაცია გადარი
იცხვის წარმატ
ტებით
8.15ბანკი
განხო
ორციელების, წწარუმატებელი
ი მცდელობის, ავტომატური გადარიცხვებით
გ
თ მომსახურების გააქტიურებ
ბის ან გაუქმებ
ბის და სხვ.) შეესახებ
ინფო
ორმაციას მხოლ
ლოდ ერთხელ გააგზავნის კლი
იენტის ბანკისთ
თვის ცნობილ მო
ობილური ტელ
ლეფონის ნომერ
რზე. ბანკი არ არ
რის პასუხისმგეებელი
კლიეენტის მიერ აღნნიშნული შეტყო
ობინების მიუღებლობასა და ამით გამოწვეულ
ლ ნებისმიერ ზიანზე.

1

ავტ
ტომატური გად
დარიცხვების მო
ომსახურების ჩართვა შესაძლეებელია მხოლო
ოდ ისეთი შინააარსის მქონე გადარიცხვებზე
გ
ე, რომელთაც ბანკის
ბ
შიდაა ინსტრუქციის თანახმად არ ესაჭიროებათ გაადარიცხვის საფ
ფუძვლის დამად
დასტურებელი
ი დოკუმენტები
ი.

5

8.16ბანკი
ბ
არ არის პასუხისმგებელ
პ
ლი შეუსრულებ
ბელი ან/და შეც
ცდომით შესრუ
ულებული ავტ
ტომატური გად
დარიცხვის დავაალებით გამოწ
წვეულ
ზიანზ
ზე, იმ შემთხვვევაში თუ ზემმოაღნიშნული გამოწვეულ იქქნა კლიენტის ანგარიშებზე საკმარისი
ს
თანნხის არარსებობ
ბის მიზეზით ან/და
კლიეენტმა ბანკს წარ
რუდგინა მცდარ
რი ინფორმაციაა ან/და ზიანი გაამოწვეულ იქნაა მომსახურე პრ
როვაიდერი კომმპანიის რაიმე მიზეზით;
მ
8.17ავტომატური გაადარიცხვებით
თ მომსახურებაზე ვრცელდებ
ბა წინამდებარეე ხელშეკრულეების პირობები
ი სრულად, წი
ინამდებარე მუ
უხლში
ითებულ თავისსებურებათა გათ
თვალისწინებით
თ.
მითი
9. საახელფასო პროეექტი
როექტით მომსახურების საფუ
უძველზე ბანკი კლიენტის მიმდინარე
მ
ანგ
გარიშიდან, კლ
ლიენტის დავალ
ლებით და მის მიერ
9.1 სახელფასო პრ
მიწო
ოდებული ინფო
ორმაციის საფუძ
ძველზე, აწარმო
ოებს გადარიცხ
ხვის ოპერაციებ
ბს მის მიერ დასსაქმებული პირების ანგარიშებ
ბზე;
9.2 სახელფასო პროექტით გათ
თვალისწინებული მომსახურ
რების მისაღებ
ბად კლიენტი
ი ბანკს მიმარ
რთავს განაცხაადით წინამდ
დებარე
ხელშ
შეკრულების 2.44 პუნქტის შესააბამისად;
9.3 კლიენტი ვალ
ლდებულია, დაასაქმებულთათ
თვის ხელფასისს (ასევე პრემი
იის, სამივლინ
ნებო თანხის და
დ დასაქმებუ
ულზე გასაცემი
ი სხვ.
ნების
სმიერი დანიშნულების თანხი
ის) ჩარიცხვა მუ
უდმივად აწარმ
მოოს წინამდებარე სახელფასო
ო პროექტის საშ
შუალებით და ამ მიზნით, მხაარეთა
მიერ შეთანხმებულ
ლი ფორმით, ყო
ოველთვიურად
დ წარუდგინოს ბანკს იმ დასააქმებულთა სიაა მათი სახელი
ის, გვარის, პირ
რადი ნომრებისს (სხვ.
დენტიფიცირებეელი ნომრების), ჩასარიცხი თანხის
თ
ოდენო
ობების და ანგ
გარიშის ნომრეების მითითები
ით, რომელთაც
ც უნდა ჩაერი
იცხოთ
მაიდ
ხელფ
ფასი ან სხვ. გად
დასახდელი;
9.4 კლიენტი ვალ
ლდებულია წერ
რილობით წარ
რმოუდგინოს ბანკს
ბ
იმ დასააქმებულთა სი
ია, მათი პირაადი ნომრებისსა და დაკავებ
ბული
თანამ
მდებობების მი
ითითებით, რო
ომელთაც ანგაარიში უნდა გააეხსნათ ბანკში
ი სახელფასე პროექტის
პ
ფარ
რგლებში და უზრუნველყოს
უ
მათი
ინფო
ორმირება ბანკი
ის მომსახურებეებისა და პროდუ
უქტების შესახეებ;
9.5 კლიენტი ვალ
ლდებულია განნსაზღვროს მისსი წარმომადგ
გენელი, პასუხ
ხიმგებელი პირ
რი (გარდა დი
ირექტორისა), რომელსაც ბანკთან
ურთ
თიერთობაში მიეენიჭება უფლებ
ბამოსილება განნახორციელოს სახელფასო
ს
პრო
ოექტიდან გამო
ომდინარე უფლ
ლება-მოვალეობ
ბები;
9.6 კლიენტი ვალდებულია, არააუგვიანეს 30 (ოცდაათი)
(
კალ
ლენდარული დ
დღით ადრე წეერილობით აცნნობს ბანკს სახ
ხელფასო პროეექტით
მომსახურების სარგებლობის სრუ
ულად ან ნაწი
ილობრივ შეწყყვეტასთან/სხვაა საბანკო დაწ
წესებულებაში გადატანასთან დაკავშირებით
თ და
წერილობითი შეტყობინებიდან 30 (ოცდაათი
ი) კალენდარუ
ული დღის ვაადაში თანამშრ
რომელთათვის ხელფასის ან
ა სხვ. ნებისმ
მიერი
სახდელის მო
ომდევნო ჩარი
იცხვა განახორ
რციელოს წინაამდებარე სახეელფასო პროეექტის ფარგლეებში და წინამდებარე მუხ
ხლით
გადას
გათვვალისწინებული წესით;
9.7 კლიენტი ვალდებულია დაუ
უყოვნებლივ აც
ცნობოს ბანკს თანამშრომელთ
თან შრომითი ურთიერთობი
ის შეწყვეტის, მისი სამსახურ
რიდან
წასვლ
ლის ან კლიენტ
ტის მიერ მისი დათხოვნის შეესახებ და თანამშრომელთან საბოლოო
ს
ანგარ
რიშსწორება განნახორციელოს დასაქმებულისსთვის
წინამ
მდებარე პროექტის ფარგლებშ
ში გახსნილი საბ
ბანკო ანგარიში
ის მეშვეობით;
9.8 კლიენტის მიეერ წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლების 9.6. ან/და 9.7. პუნქქტით გათვალი
ისწინებული ვალდებულებებ
ვ
ბის დარღვევი
ის და
აღნიშ
შნულის შედეგ
გად დასაქმებუ
ულ(ებ)ის ანგარ
რიშ(ებ)ზე დავალიანების წარმმოქმნის შემთხ
ხვევაში, კლიენ
ნტი ვალდებულ
ლია, დაუყოვნეებლივ
სრულ
ლად აუნაზღაუ
უროს ბანკს წაარმოქმნილი დავალიანება,
დ
ხ
ხოლო
ბანკი უ
უფლებამოსილი
ია უაქცეპტო წესით
წ
განახორ
რციელოს კლიეენტის
ანგარ
რიშიდან თანხების ჩამოწერა თანამშრომლ(ებ
თ
ბ)ის ანგარიშ(ებ)ზე წარმოქმნილ
ლი ვადაგადაცი
ილებული დავალიანების დაფ
ფარვის მიზნით
თ.
9.9 ბანკი ვალდებუ
ულია კლიენტი
ის მიერ ხელშეეკრულების 9.3. პუნქტით გათ
თვალისწინენულ
ლი ინფორმაცი
იის წარმოდგენნიდან არაუგვიაანეს 3
(სამი
ი) სამუშაო დღი
ის ვადაში განახორციელოს დასსაქმებულთა ანნგარიშებზე თანნხების ჩარიცხვვა;
9.10სახელფასო
ს
პრო
ოექტით მომსახუ
ურებაზე ვრცელ
ლდება წინამდეებარე ხელშეკრულების პირობ
ბები სრულად, წინამდებარე მუ
უხლში მითითებულ
თავი
ისებურებათა გაათვალისწინები
ით.
10. მხარეთა უფლებები და ვაალდებულებები
ი
კ
ვალდ
დებულია:
10.1 კლიენტი
10.1.1
1 ნებისმიერი სახის
ს
საბანკო მომსახურების
მ
ბ
გადაუხად
დოს მომსახურეების საკომისიო
ო და სხვა ნები
ისმიერი გადასაახადი,
გაწევისთვის ბანკს
რაც აუცილებელია
ა
საბანკო მომსახ
ხურების მისაღ
ღებად;
10.1.2
2 დაუყოვნებლ
ლივ აცნობოს ბაანკს, მის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებსა
დ
და ბანკისთვისს მიწოდებულ ინფორმაციაში
ი ცვლილებები
ისა და
დამატებების შეტანნის შესახებ, მათ შორის ინფ
ფორმაცია კლი
იენტის დამფუ
უძნებლების, საადამფუძნებლო
ო დოკუმენტაც
ციაში ცვლილეებების
ც
შესსახებ, ასევე ინფ
ფორმაცია საკო
ონტაქტო მონაც
ცემების (იურიდ
დიული/ფაქტობ
ბრივი
შეტანნის, კლიენტისს ბენეფიციარი მესაკუთრის ცვლილების
მისამ
მართი, ტელეფო
ონის ნომერი, ელექტრონული
ე
ი ფოსტა და სხვ.) შეცვლის შესაახებ;
10.1.3
3 დაუყოვნებლ
ლივ წერილობით შეატყობინოს ბანკს, ანგარიშის განკკარგვაზე, ანგ
გარიშზე ოპერ
რაციების წარმმოებაზე, ანგარ
რიშის
მდგო
ომარეობის შესაახებ ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილ
უ
ლი პირების ან/დ
და მათი უფლეებამოსილების შეცვლის შესახ
ხებ და წარუდგ
გინოს
ბანკსს შესაბამისი წერილობითი
წ
დ
დოკუმენტები.
აღნიშნული პუნქტით
პ
განსააზღვრული შეტ
ტყობინების ვაალდებულება ერთმნიშვნელო
ოვნად
ვრცელდება ბანკისსთვის წარდგეენილ ყველა იმ დოკუმენტ
ტზეც, რომლით
თაც კლიენტს
ს გაცემული აქვს
ა
მისი სახ
ხელით მოქმედ
დების
ლებამოსილება; აღნიშნული დოკუმენტების
დ
ბანკში წარდგ
გენამდე, ბანკისს მიერ ანგარიშ
შზე ოპერაციებ
ბი სრულდება ადრე წარდგეენილი
უფლ
საბუთებისა და ხელ
ლმოწერის ნიმუშის საფუძველზ
ზე;
4 ყოველი ანგარ
რიშის გახსნისაას წარუდგინოსს ბანკს მის მიერ
რ მოთხოვნილი
ი დოკუმენტები
ი კლიენტის საგადასახადო/საამეწარმეო სტატ
ტუსის
10.1.4
შესახ
ხებ;
10.1.5
5 ანგარიშ(ებ)ზ
ზე ოპერაციები
ის წარმოებისაას, მიაწოდოს მას სრული, ამომწურავი და ზუსტი ინფორმაცია
ი
ო
ოპერაციის/გადა
ახდის
დანი
იშნულების შესაახებ და წარუდ
დგინოს ბანკს, მი
ის მიერ მოთხო
ოვნილი ნებისმი
იერი დოკუმენტ
ტი (გადარიცხვვის საფუძვლისს დამადასტურეებელი
დოკუ
უმენტის ასლებ
ბი);
10.1.6
6 ოპერაციის შეესასრულებლად
დ, წარუდგინოსს ბანკს, მის მიეერ მოთხოვნილ
ლი ნებისმიერი დოკუმენტი,
დ
რო
ომელიც სჭირდ
დება ბანკს კლიეენტის
სრულ
ლყოფილი იდეენტიფიცირებისსთვის, ოპერაციის შინაარსის, დანიშნულები
ის, გადარიცხვი
ის სახეობის და
დ განსახორციეელებელი ოპერ
რაციის
კანონ
ნმდებლობასთაან შესაბამისობი
ის დადგენის მი
იზნით;
10.1.7
7 მის ანგარიშზ
ზე თანხის შეცდ
დომით ჩარიცხ
ხვის შესახებ ინფორმაციის მიღ
ღებიდან 1 (ერთ
თი) დღის ვადააში შეატყობინო
ოს ბანკს, შეცდ
დომით
ჩარიც
ცხული თანხისს შესახებ და აღნიშნული
ა
თაანხა დაუბრუნო
ოს მას; წინააღმმდეგ შემთხვევვაში, კლიენტი ვალდებულიაა გადაუხადოს ბანკს
ჯარი
იმა აღნიშნული
ი თანხის ან მის
სი ნაწილის გამოყენებისათვი
ის გამოყენებულ
ლი თანხის 0.2%
%-ის ოდენობი
ით მისი სარგებ
ბლობის თითოეეული
დღის
სათვის; თანხისს გადახდა არ ათ
თავისუფლებს კლიენტს ნაკისსრი ვალდებულ
ლების შესრულეებისაგან;
10.1.8
8 ბანკის მიერ მმისთვის გახსნი
ილი ანგარიშებ
ბი სამეწარმეო მიზნებისთვის
მ
გამოიყენოს მხოლოდ იმ შემთ
თხვევაში, თუ მას
მ ექნება შესაბ
ბამისი
საგად
დასახადო/სამეწწარმეო სტატუ
უსი და აღნიშ
შნულის თაობ
ბაზე ბანკი იქქნება ინფორმი
ირებული. წინ
ნააღმდეგ შემთ
თხვევაში, კლი
იენტი
ვალდ
დებულია არ გამოიყენოს თავი
ისი ანგარიშები სამეწარმეო საქქმიანობისთვისს;
10.1.9
9 ხელშეკრულეების 10.1.3 პუ
უნქტით გათვვალისწინებულ
ლი პირების შეეცვლის შემთხ
ხვევაში, თავად
დ უზრუნველ
ლყოს
ბანკის მიერ
წარმო
ომადგენლებისსთვის/მინდობი
ილი პირისთვი
ის გადაცემული
ი ნებისმიერი დ
დოკუმენტის, ასსევე საბანკო მო
ომსახურების გაანსახორცილებელად
გადაცემული ნებისმიერი მატერიაალური თუ არაამატერიალური
ი საშუალების გამორთმევა
გ
შემდგომი სარგებ
ბლობის მიზნი
ით ან/და ბანკისსთვის
დასაბრუნებლად;
10 სრულად დააიცვას წინამდეებარე ხელშეკრულების პირობ
ბები.
10.1.1
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10.2 კლიენტი უფლ
ლებამოსილია:
10.2.1
1 მიიღოს ამონაწერი ანგარიშზ
ზე არსებული ნაშთისა
ნ
და გან
ნხორციელებულ
ლი ოპერაციები
ის შესახებ. ამონნაწერის მიღები
იდან 15 (თხუთ
თმეტი)
კალეენდარული დღ
ღის განმავლობაში, კლიენტისს მხრიდან ბან
ნკისთვის პრეტ
ტენზიის წარუდ
დგენლობის შემ
მთხვევაში, ამო
ონაწერში არსებ
ბული
ინფო
ორმაციის სისწო
ორე ითვლება დადასტურებულ
დ
ლად;
10.2.2
2 მისცეს ბანკსს იმ სახის დაავალებები ანგაარიშზე ოპერაციების საწარმმოებლად, რომმელიც არ არისს კანონმდებლ
ლობით აკრძალ
ლული;
განახ
ხორციელოს ფუ
ულის გადარიცხ
ხვები, ვალუტი
ის გაცვლა, ფულ
ლის განაღდება და სხვა ოპერაც
ცია;
10.2.3
3 ანგარიშებზე ოპერაციების წარმოება
წ
სანოტ
ტარო წესით დაამოწმებული მი
ინდობილობის საფუძველზე
ს
მი
იანდოს მესამე პირს;
10.2.4
4 ისარგებლოს ბანკის მიერ შეეთავაზებული მმომსახურებით
თ;
10.3 ბანკი
ბ
უფლებამმოსილია:
იდენტიფიცირ
10.3.1
1 მოსთხოვოს კლიენტს ნები
ისმიერი ინფორმაცია და დო
ოკუმენტი ანგაარიშის გახნისს, კლიენტის სრულყოფილი
ს
რების,
კლიეენტის ანგარიშზ
ზე განხორციელ
ლებული/განსახ
ხორციელებელი
ი ოპერაციის კანონდებლობასთ
თან შესაბამისო
ობის დადგენის მიზნით;
10.3.2
2 განახორციელ
ლოს კლიენტის ანგარიშზე ოპეერაციები კანონ
ნმდებლობით დადგენილი
დ
წესსით;
10.3.3
3 კლიენტის დ
დავალებით ან/დ
და მისი დავალ
ლების გარეშე წი
ინამდებარე ხელ
ლშეკრულებით
თ გათვალისწინნებული წესით ჩამოწეროს თაანხები
კლიეენტის ანგარიშ(ებ)იდან.
10.3.4
4 თავისი შეხედ
დულებისამებრ
რ უარი უთხრასს კლიენტს ანგარ
რიშით მომსახუ
ურებაზე;
10.3.5
5 არ შეასრულო
ოს კლიენტის დავალება
დ
იმ შეემთხვევაში, თუ
უ კლიენტი არ წწარმოადგენს ბანკის მიერ მოთ
თხოვნილ ინფო
ორმაციას ან/დაა ბანკს
გაუჩნ
ნდება ეჭვი ოპეერაციის კანონმმდებლობასთანნ შეუსაბამობის შესახებ;
10.3.6
6 უაქცეპტოდ ჩამოწეროს ანგ
გარიშ(ებ)ზე შეც
ცდომით ჩარიც
ცხული თანხა და გადაახდევვინოს კლიენტსს ჯარიმა აღნიშ
შნული თანხის
ს/მისი
ნაწილ
ლის გამოყენებ
ბისათვის გამო
ოყენებული თაანხის 0.2%-ის ოდენობით მისი სარგებლო
ობის თითოეული დღისათვი
ის, კლიენტის მიერ
წინამ
მდებარე ხელშეეკრულების 10.1
1.7 პუნქტით გაათვალისწინებუ
ული ვალდებულ
ლების დარღვეევის შემთხვევაშ
ში;
10.3.7
7 დახუროს ბანნკში გახსნილი კლიენტის ანგაარიშები და შეწ
წყვიტოს წინამდ
დებარე ხელშეკრ
რულება, იმ შეემთხვევაში თუ:
10.3.7
7.1 კლიენტის შ
შესახებ, ბანკის ხელთ არსებუ
ული ან/და კლი
იენტის მიერ წაარდგენილი ინფორმაცია (დო
ოკუმენტური ანნ/და ელექტრონული
სახით
თ წარდგენილი
ი) აღმოჩნდება მცდარი;
მ
10.3.7
7.2 არ შესრულდ
დება (დაირღვევვა) რომელიმე წინაპირობა,
წ
დაამატებითი პირ
რობა ან/და ბანკი
ის მიერ კლიენტ
ტისთვის წაყენეებული მოთხო
ოვნა;
10.3.7
7.3 კლიენტი არ
რ ისარგებლებს საბანკო
ს
მომსახ
ხურებებით 1 (ერთი) წლის განნმავლობაში;
10.3.7
7.4 კლიენტი დააარღვევს წინამდ
დებარე ხელშეკკრულებით გათ
თვალისწინებულ
ლ პირობებსა და
დ ვალდებულეებებს;
10.3.8
8 კლიენტს დი
ისტანციური არ
რხების გამოყეენებით (მათ შორის ინტერნეეტ ბანკი, მობააილ ბანკი, ბანკომატი და სხვა)
ს
შეთავაზო
ოს და
გაუაქქტიუროს სხვად
დასხვა საბანკო
ო პროდუქტები და მომსახურებ
ბები.
10.4 ბანკი
ბ
ვალდებუ
ულია:
10.4.1
1 დროულად დ
და კლიენტის მიერ
მ
წარმოდგ
გენილი ინფორმ
მაციის ზუსტი
ი დაცვით აწარმოოს საბანკო ოპერაციები და
დ მათი წარმოეებისას
დაიც
ცვას მოქმედი კაანონმდებლობი
ის მოთხოვნები
ი;
10.4.2
2 კლიენტის მოთხოვნით მი
იაწოდოს მას ამონაწერი
ა
საბაანკო ანგარიშიდან ან/და ნებ
ბისმიერი სხვა ინფორმაცია მისი ანგარიში
ის და
ანგარ
რიშზე გახორცი
იელებული ოპეერაციების შესახ
ხებ;
10.4.3
3 მოთხოვნისთ
თანავე მიაწოდ
დოს კლიენტს ინფორმაცია საბანკო მომსსახურებისთვის
ს დადგენილი
ი ტარიფებისა და მომსახურების
საკომ
მისიოს შესახებ
ბ;
10.4.4
4 სრულად დაი
იცვას წინამდებაარე ხელშეკრულ
ლების პირობებ
ბი;
10.4.5
5 კლიენტი ვალ
ლდებულია, აუნ
ნაზღაუროს ბანნკს წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლების პირობები
ის და კანონმდეებლობის მოთხ
ხოვნების დარღ
ღვევის
შედეეგად ბანკისთვი
ის მიყენებული ნებისმიერი სახ
ხის ზიანი.
რეთა პასუხისმგ
გებლობა
11. მხარ
ბით ნაკისრი ვალდებულებებ
ბის შეუსრულეებლობის ან არ
რაჯეროვანი შეესრულებისთვი
ის, მხარეები პასუხს
11.1 წინამდებარე ხელშეკრულებ
აგებეენ წინამდებარეე ხელშეკრულებ
ბით და საქართ
თველოს მოქმედ
დი კანონმდებლ
ლობით დადგენილი წესით;
11.2 კლიენტს
კ
ეკრძაალება ამ ხელშეეკრულებით გათ
თვალისწინებუ
ული მომსახურეების გამოყენებაა კანონთან შეუ
უსაბამო მიზნით
თ;
11.3ბანკი
ბ
არ არის პაასუხისმგებელი
ი:
11.3.1
1 ნებისმიერი სახით დამდგარ ზიანზე, მაათ შორის მესსამე პირის მიმართ, რომელი
იც გამოწვეულ
ლია კლიენტის მიერ წინამდ
დებარე
ხელშ
შეკრულების ნეებისმიერი პირო
ობის დარღვევი
ის შედეგად;
11.3.2
2 შედეგებზე (მმათ შორის, კლ
ლიენტის მიერ ნებისმიერი
ნ
პირ
რის წინაშე ვალ
ლდებულების შეუსრულებლო
შ
ობით დამდგარ
რ შედეგებზე), თუ
თ ეს
გამოწ
წვეულია:
11.3.2
2.1 კლიენტის დავალებით
დ
ოპეერაციის განხორ
რციელებით;
11.3.2
2.2 კლიენტის მმიერ ბანკისთვი
ის მიწოდებულ
ლი ინფორმაციი
ის (მათ შორის საგადახდო დავალებაში ან ბანკში
ბ
წარდგენნილ სხვა ნებისსმიერ
საბუთში მითითებუ
ული ინფორმაც
ციის) უზუსტობ
ბით ან/და უსწო
ორობით;
2.3 კლიენტის მი
იერ განაცხადისს ან/და განცხად
დების არასწორ
რი ან/და არასრუ
ულყოფილი შევვსებით;
11.3.2
11.3.2
2.4 კლიენტისთვის ამ ხელშეკრ
რულებით მინი
იჭებული უფლეებების კლიენტის მიერ გამოუყყენებლობით;
11.3.2
2.5 კლიენტის ანნ სხვა ნებისმიეერი პირის კუთ
თვნილი კომპიუ
უტერის ტელეფ
ფონის აპარატი
ის ან/და სხვა მო
ოწყობილობები
ის (მათი ნაწილ
ლებისა
და აქსესუარების),
ა
პროგრამული უზრუნველყო
ოფის გაუმართ
თაობით; ინტერ
რნეტ-პროვაიდეერის, ტელეკო
ომუნიკაციების ოპერატორის ან/და
ნების
სმიერი სხვა პირ
რის მიზეზით
11.3.2
2.6 კლიენტის მიერ ბანკისთვი
ის მიწოდებულ მონაცემებში დაფიქსირებულ
დ
ლი მიმღები ან/დ
და შუამავალი ბანკის
ბ
ნებისმიეერი ქმედებით ან/და
ბანკი
ისგან დამოუკიდ
დებელი ნებისმ
მიერი მიზეზით
თ;
11.3.2
2.7 ნებისმიერი შეზღუდვით, რომელიც დაწესებულია იმ
ი სახელმწიფო
ოს ტერიტორი
იაზე, რომელზ
ზეც მოქმედებსს თანხის მიმღების
(ადრ
რესატის) მომსახ
ხურე ან/და შუაამავალი ბანკი,რ
რაც აფერხებს ან
ნ/და მთლიანად
დ ან ნაწილობრ
რივ ბლოკავს თაანხის მიღებას;
11.3.2
2.8 გადარიცხვი
ის ოპერაციის ან/და
ა
გადასარი
იცხი თანხის, უკანონო
უ
შემოსსავლის ლეგალ
ლიზაციის აღკვვეთის ხელშეწყყობის, ტერორი
იზმის
დაფი
ინანსების ან/დაა სხვა მიზნით ბლოკირებით;
ბ
11.3.2
2.9 საკორესპოდ
დენტო ბანკის (რომლის მეშვვეობითაც სრუ
ულდება გადარ
რიცხვა), მიერ ოპერაციის
ო
შეს
სრულებაზე უაარის შედეგად ან/და
ოპერ
რაციის განხორც
ციელების/დასრ
რულების გაჭიაანურებისათვისს.
12. პასუხისსმგებლობის გაამომრიცხავი გაარემოებები (ფო
ორს-მაჟორი)
მ
თავისსუფლდებიან პასუხისმგებლო
პ
ობისგან ვალდეებულებების სრ
რული და ნაწილ
ლობრივი შეუსრულებლობისაათვის დაუძლეეველი
12.1 მხარეები
ძალი
ის [ფორს-მაჟო
ორი] მოქმედებ
ბის პერიოდში,, თუ მისი მი
იზეზით შეუძლ
ლებელია წინამ
მდებარე ხელშ
შეკრულებით გ
გათვალისწინებ
ბული
ვალდ
დებულებების შ
შესრულება/ ან ჯეროვანი შესრ
რულება.
12.2 „დაუძლეველი
„
გულისხმება გაარემოებები, რო
ომლებიც არ არსსებობდნენ წინამდებარე ხელშ
შეკრულების გააფორმების დროს და
ძალის“ ქვეშ იგ
რომეელთა დადგომმა და ზემოქმეედება მხარეებსს არ შეეძლოთ
თ თავიდან აეც
ცილებინათ დაა გადაელახათ; კერძოდ: სტი
იქიური მოვლეენები,
გაფიცვები, საბოტაჟჟი ან სხვა საწაარმოო არეულობა, სამოქალააქო მღელვარებ
ბა, ომი, ბლოკაადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწწყერების ჩამოწ
წოლა,
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ეპიდ
დემია, წყალდიდ
დობა და სხვა მსსგავსი მოვლენნები, რომელიც არ ექვემდებარ
რება მხარეთა კო
ონტროლს და რომელთა
რ
თავი
იდან აცილებაც
ც მათი
მხრი
იდან შეუძლებელია.
12.3 თუ
თ ნებისმიერმმა ზემოხსენებუ
ულმა გარემოებ
ბამ უშუალოდ იმოქმედა
ი
ხელშ
შეკრულებით ნაკისრი
ნ
ვალდეებულებების შესსრულების ვად
დებზე,
მაშინ
ნ ეს ვადები ამ გ
გარემოების მოქქმედების დროი
ის შესაბამისად
დ თანაბარზომიეერად გაიზრდეება.
12.4 მხარე,
მ
რომლისსთვისაც ფორს-მაჟორული გარ
რემოებების დად
დგომის გამო შეეუძლებელი გახ
ხდა ვალდებულ
ლებების შესრუ
ულება, ვალდებ
ბულია
დაუყყოვნებლივ, მააგრამ ნებისმიეერ შემთხვევაშ
ში არაუგვიანესს 5 (ხუთი) დღისა
დ
ამ გარეემოების დადგ
გომიდან და/ ან დასრულებ
ბიდან,
წერილობით აცნობო
ოს მეორე მხარეეს.
შ
ლობის და/ან დააგვიანებული შეეტყობინების შეემთხვევაში იგი
ი კარგავს უფლ
ლებას, დაეყრდნ
ნოს ფორს-მაჟორ
რული გარემოეებების
12.5 შეუტყობინებლ
არსებ
ბობას, როგორც
ც პასუხისმგებლ
ლობისგან გათავვისუფლების სააფუძველს.
12.6 შეტყობინებაში
შ
ი მითითებული
ი ფაქტები დად
დასტურებულ უნდა
უ
იქნეს კომმპეტენტური ორ
რგანოს მიერ. დადასტურება
დ
ა არის საჭირო
არ
ო, თუ
აღნიშ
შნული ფაქტებ
ბი საყოველთაო
ოდაა ცნობილი.
12.7 თუ დაუძლევეელი ძალის მოქქმედება გაგრძეელდება ერთ თვეზე
თ
მეტხანს, მხარეები უფლ
ლებამოსილნი არიან შეცვალონ ხელშეკრულ
ლების
პირო
ობები. შეთანხმმების მიუღწევვლობის შემთხ
ხვევაში, დავასს წყვეტს საერ
რთო სასამართ
თლო საქართვეელოს მოქმედი კანონმდებლ
ლობის
შესაბ
ბამისად.
13. კონფ
ფიდენციალურო
ობის დაცვა
13.1 მხარეები ვალ
ლდებულნი არი
იან, არ გაახმაუ
ურონ კონფიდეენციალური ინფ
ფორმაცია ხელ
ლშეკრულების მოქმედების
მ
გაანმავლობაში და
დ მის
დასრ
რულების შემდ
დეგაც, მეორე მხარის წინასწ
წარი წერილობ
ბითი თანხმობის გარეშე. კო
ონფიდენციალუ
ური ინფორმაც
ცია გულისხმო
ობს ამ
ხელშ
შეკრულებიდანნ ან/და მასთანნ დაკავშირებუ
ული ნებისმი
იერი სხვა სახი
ის შეთანხმებიდან გამომდინნარე დოკუმენტურ ან სხვა სახის
ინფო
ორმაციას, მათ შ
შორის: ბანკისაა და კლიენტისს შესახებ პერსო
ონალურ ინფორ
რმაციას, რომლ
ლითაც სარგებლ
ლობა შეზღუდუ
ული ან აკრძალულია
მხარეეთა შეთანხმები
ით/ან და კანონნით. ეს შეზღუდ
დვა არ ვრცელდ
დება:
13.1.1
1 იმ ინფორმაცი
იაზე, რომელიც
ც არის ან გახდეება მესამე პირებ
ბისათვის ხელმმისაწვდომი მხაარეთაგან დამო
ოუკიდებლად;
13.1.2
2 იმ ინფორმაცი
იაზე, რომლის მოპოვებაც
მ
მოხ
ხდება სხვა წყარ
როებიდან;
13.1.3
3 იმ ინფორმაცი
იაზე, რომლის გამჟღავნებაც
გ
მოხდება რომელ
ლიმე მხარის მიეერ კანონის მოთ
თხოვნათა შესაბ
ბამისად.
13.2 კლიენტი ასევეე ანიჭებს ბანკს
ს უპირობო უფ
ფლებამოსილებ
ბას, ნებისმიერ დროს გაეცნო
ოს მის (კლიენტ
ტის) შესახებ არ
რსებულ ნებისმ
მიერი
სახის
ს პერსონალურ
რ ინფორმაციასს (მონაცემები, ჩანაწერები ანნ/და საბუთები
ი) ნებისმიერ ადმინისტრაციუ
ა
ულ ორგანოში. ამასთან, კლი
იენტი
თანახ
ხმაა, ბანკმა მიიღოს
მ
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების
გ
სააგენტოს მო
ონაცემთა ელექქტრონული ბააზიდან ბანკისსთვის
აუცი
ილებელი კლი
იენტის პერსო
ონალური მონნაცემები, საჭი
ირო მოცულო
ობით, კანონმდ
დებლობით დადგენილი
დ
წეესით, წინამდ
დებარე
ხელშ
შეკრულებით გათვალისწინებული მიზნითა და ამ მიზნის განსახორციელე
გ
ებლად;
13.3 ბანკი უფლებ
ბამოსილია კლ
ლიენტის დამაატებითი თანხ
ხმობის გარეშეე, წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლებით დადგეენილი შეზღუ
უდვის
მიუხ
ხედავად, მასზე არსებული ნებისმიერი
ნ
ინნფორმაცია გად
დასცეს საკრედ
დიტო საინფორ
რმაციო ბიურო
ოს, მათ შორისს სს „კრედიტ
ტინფო
საქარ
რთველოს“ (ს.კ. 204470740), ამ ბიუროს მიერ დადგენილი
დ
წეესების შესაბამი
ისად, რის შედეეგადაც კლიენტ
ტი აღირიცხება საკრედიტო ბი
იუროს
მონაც
ცემთა ბაზაში. გადასაცემი ინფორმაცია შეიძლება მოი
იცავდეს: კლიეენტის საიდენნტიფიკაციო მონაცემებს, დაავალიანების ნაშთს,
ნ
სასამ
მართლო და საააღსრულებო წარ
რმოების მიმდი
ინარეობასა და შედეგებს
შ
და კლ
ლიენტის ვალდ
დებულებებთან
ნ დაკავშირებულ
ლ სხვ. ინფორმაციას.
ამასთ
თან, კლიენტი თ
თანახმაა, ბანკმაა მასზე არსებუ
ული ნებისმიერი
ი ინფორმაცია ნებისმიერ
ნ
დრო
ოს მიიღოს საკრ
რედიტო საინფო
ორმაციო ბიუროდან,
მოვალ
ლეთა რეესტრი
იდან ან/და ყვეელა საჯარო ან//და სპეციალურ
რი საძიებო მო
ონაცემთა ბაზებ
ბიდან, რომლებ
ბთანაც ბანკს გაააჩნია საჯარო ან/და
სპეცი
იალური წვდომმა;
13.4 კლიენტი აცხაადებს თანხმობ
ბას მის შესახებ
ბ ბანკში არსებუ
ული კონფიდენნციალური ინფ
ფორმაცია, მათ შორის პერსონნალური მონაცეემები,
ბანკმმა გადასცეს ბანკის მიერ შერჩეულ მხ
ხოლოდ იმ მესამე
მ
პირს, რომელთანაც ბანკს გაფორ
რმებული ექნეება ხელშეკრუ
ულება
კონფ
ფიდენციალობი
ის დაცვის შესაახებ და თუ აღ
ღნიშნული მესამე პირი უზრ
რუნველყოფს კლიენტის პერს
სონალური მონნაცემების სათაანადო
დაცვვას.
13.5 კლიენტი ვალდ
დებულია წერი
ილობით განაცხ
ხადოს უარი, მი
ის მიერვე მიცეემულ თანხმობააზე პერსონალუ
ური მონაცემებ
ბის დამუშავებაასა და
გადაცემასთან დაკაავშირებით დაა მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების
დ
შეეწყვეტა ან/და დამუშავებულ
ლ მონაცემთა განადგურება.
გ
ბანკი
უნველყოფს მო
ონაცემთა დამუშ
შავების შეწყვეტ
ტას და განადგუ
ურებას კანონით
თ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესი
ით.
უზრუ
14. დაასკვნითი დებუ
ულებები
14.1 ხელშეკრულებ
ბა მოქმედებას იწყებს მხარეეების მიერ მი
ისი ხელმოწერ
რის მომენტიდ
დან და წყდებ
ბა წინამდებარე ხელშეკრულ
ლებით
გათვვალისწინებული მოვლენების დადგომის შემთ
თხვევებში;
14.2 კლიენტი თანაახმაა მოკლე ტეექსტური შეტყო
ობინების ან/დაა ელ.ფოსტის მეეშვეობით მიიღ
ღებს ნებისმიერ
რი მათ შორის სარეკლამო
ს
ხასი
იათის
ინფო
ორმაცია. კლიენნტი ვალდებულ
ლია იმ შემთხვვევაში, თუ შემმდგომში აღარ ექნება სურვილ
ლი ინფორმაცი
იის მიღების, წეერილობით აცნ
ნობოს
ბანკსს და მოითხოვო
ოს აღნიშნულის
ს შეწყვეტა;
14.3 კლიენტი უფლ
ლებამოსილია, წინამდებარე
წ
ხეელშეკრულებასსთან დაკავშირებით ბანკში წაარადგინოს წერ
რილობითი პრეეტენზია ბანკის
ს მიერ
დადგ
გენილი ფორმი
ით. პრეტენზიი
ის ფორმის მიღეება შესაძლებელ
ლია როგორც ბანკის
ბ
ნებისმიეერი სერვისცენტ
ტრის საოპერაც
ციო განყოფილეებაში,
ასევეე ბანკის ვებგვეერდის მეშვეობ
ბით. ასევე, მისს პრეტენზიას განიხილავს
გ
ბანნკის მომხმარებ
ბელთა უფლებ
ბების დამცველ
ლი 10 სამუშაო დღის
განმაავლობაში და შეედეგი კლიენტს
ს ეცნობება შეტ
ტყობინების ბანკკისთვის მისაღეები ნებისმიერი
ი ფორმით. პრეტენზიის წარდ
დგენის და განხი
ილვის
ინსტ
ტრუქცია იხილეეთ ეროვნული ბანკის
ბ
ინტერნეეტ - გვერდზე www.nbg.gov.ge/
w
/cp
14.4 მხარეთა შორისს ნებისმიერი ოფიციალური
ო
უ
ურთიერთობა
უნდა
უ
ატარებდ
დეს წერილობით
თ ფორმას. ოპერატიულობის მიზნით, დასაშ
შვებია
კლიეენტისთვის შეტ
ტყობინების მი
იწოდება ფაქსი
ის, ელექტრონუ
ული ფოსტის, დისტანციური
ი, ან ბანკის მი
იერ დადგენილ
ლი ნებისმიერი
ი სხვა
ოპერ
რატიული საშუ
უალებით გზავნნილის გზით, იმ პირობით რომ,
რ
კლიენტისს მოთხოვნის შემთხვევაში,
შ
ა
ამგვარი
მოთხო
ოვნიდან გონივვრულ
ვადაშ
ში მას წარედგი
ინება შეტყობინნების წერილობ
ბითი ფორმაც.
14.5 წინამდებარე ხ
ხელშეკრულები
ით შეტყობინება, გარდა ხელ
ლშეკრულებით პირდაპირ გათვალისწინებუ
ული შემთხვევეებისა ჩაბარებუ
ულად
ითვლ
ლება:
14.5.1
1 ადრესატის მმიერ მისი მიღ
ღების დღეს, თუ შეტყობინების მიღება დად
დასტურებული
ია ადრესატის მიერ (მათ შორ
რის ელექტრონ
ნული
დოკუ
უმენტით, ქვით
თრით, შეტყობი
ინების შესაბამისი სხვა საშუალ
ლებით და ა.შ.);
14.5.2
2 თუ შეტყობინების მიღება არ
რ არის დადასტ
ტურებული ადრესატის მიერ, ნებისმიერი ასეთი შეტყობინეება სათანადო წესით
წ
გაგზავნი
ილად
და ად
დრესატის მიერ
რ მიღებულად ჩაითვლება:
ჩ
- კურ
რიერის ან საფ
ფოსტო გზავნილ
ლის მეშვეობით
თ წერილობით
თი შეტყობინებ
ბის ან დეპეშისს გაგზავნის შეემთხვევაში - (ა)
( თუ შეტყობ
ბინება
გაგზავნილია ბანკისს მიერ, გაგზავნიდან 3 (სამი) კალენდარულ დღეში, ან ჩაბარების დადასტ
ტურების თარი
იღის დღეს (რო
ომელსაც უფრო ადრე
ბა ადგილი); (ბ
ბ) თუ შეტყობინება გაგზავნი
ილია კლიენტის მიერ, ბანკი
ის კანცელარიააში შეტყობინების დარეგისტ
ტრირების მომდ
დევნო
ექნებ
სამუშ
შაო დღეს;
- ფაქქსის, ელექტრო
ონული ფოსტისს, მოკლე ტექსტ
ტური შეტყობინნების ან/და სხვვა ელექტრონუ
ული საშუალები
ით გაგზავნის შ
შემთხვევაში - (ა)
( თუ
შეტყობინება გაგზავვნილია ბანკის მიერ, გაგზავნის თარიღიდანნ მე-2 (მეორე) სამუშაო დღეს; (ბ)
( თუ შეტყობი
ინება გაგზავნილია კლიენტისს მიერ
ის მიერ შესაბამმისი შეტყობინეების მიღების დადასტურების
დ
თარიღიდან;
ბანკი
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14.5.3
3 თუ შეტყობი
ინება გაგზავნი
ილია ბანკის მიერ, იგი მი
იღებულად ითვვლება იმ შემთ
თხვევაშიც, თუ
უ შეტყობინები
ის გამგზავნ მხარეს
მ
შეტყობინება დაუბრ
რუნდება გაგზ
ზავნილ მისამარ
რთზე/საკონტაქქტო მონაცემებზ
ზე შეტყობინებ
ბის ადრესატის
ს ადგილსამყოფ
ფელის არარსებ
ბობის
ბს შეტყობინებ
ბის მიღებაზე, ან
ა თავს აარიდ
დებს მის მიღებ
ბას, ან შეცვლილი იქნება კლიენტის საკონტ
ტაქტო
გამო,, ადრესატი უაარს განაცხადებ
მონაც
ცემები
14.6 მხარეები ურთ
თიერთობას გაანახორციელებეენ ხელშეკრულ
ლებით ან/და მასთან დაკავვშირებული ხეელშეკრულებ(ებ
ბ)ით განსაზღვვრულ
მისამ
მართზე/ საკონტ
ტაქტო მონაცემმებზე ან სხვა ნებისმიერ
ნ
მისაამართზე, საკონნტაქტო მონაცეემებზე, რომელ
ლთაც ერთი მხარე აცნობებს მეეორეს
წერილობით, აგრეთ
თვე ბანკისთვისს ცნობილ კლიენტის სხვა მისსამართ(ებ)ზე. თ
თითოეული მხ
ხარე ვალდებულ
ლია აღნიშნულ
ლი მისამართ(ებ
ბ)ის ან
ი რომელიმე მო
ონაცემის ცვლილების შემთხვეევაში დროულად აცნობოს მეეორე მხარეს, წინააღმდეგ
წ
შემმთხვევაში, მხარ
რის მიერ აღნიშ
შნულ
მათი
მისამ
მართზე განხორ
რციელებული ურთიერთობა
უ
(შ
შეტყობინების გაგზავნა და სხ
ხვა) ჩაითვლებაა ჯეროვნად შეს
სრულებულად;;
14.7 იმ საკითხები
ის მოწესრიგებ
ბისას, რომლეებიც ამ ხელშ
შეკრულებით არ არის გათ
თვალისწინებულ
ლი, მხარეები ხელმძღვანელ
ლობენ
საქარ
რთველოს მოქმეედი კანონმდებ
ბლობით;
14.8 წინამდებარე ხ
ხელშეკრულებაასთან დაკავშირ
რებულ შესაძლ
ლო დავებს მხარ
რეები მოაწესრი
იგებენ ურთიერ
რთმოლაპარაკეებების საფუძვეელზე.
შეთანხმების მიუღ
ღწევლობის შეემთხვევაში დავა განსახილვველად გადაეცემა საქართველოს საერთო
ო სასამართლო
ოს. ამასთან, ბანკი
ლებამოსილია პირველი
პ
ინსტ
ტანციის სასამაართლოს მიერ
რ მიღებული გ
გადაწყვეტილეება მიაქციოს დაუყოვნებლი
ივ აღსასრულებლად
უფლ
სამოქქალაქო საპროც
ცესო კოდექსის შესაბამისად;
14.9 ბანკს უფლებაა აქვს წინამდებ
ბარე ხელშეკრუ
ულების ტექსტ
ტში შეიტანოს ცვლილებები
ც
დ დამატებები,, მათ განხორცი
და
იელებამდე 10 (ათი)
კალეენდარული დღით ადრე ბანკი
ის ოფიციალურ
რ ვებ-გვერდზეე www.cartuban
nk.ge ან ბანკის სერვისცენტრეების შენობებში
ი განთავსების გზით;
გ
კლიეენტი უფლებამოსილია 10 (ათ
თი) კალენდარუ
ული დღის გასსვლამდე ნებისსმიერ დროს შეეწყვიტოს ხელშ
შეკრულება დაა გადაუხადოს ბანკს
ნების
სმიერი სახის გადასახდელ
ლი/დავალიანებაა სრულად; წინააღმდეგ შემთხვევაში
შ
წ
წინამდებარე
ხელშეკრულებ
ბა მასში შეტ
ტანილ
ცვლი
ილებებთან ერთ
თად ჩაითვლებ
ბა კლიენტის მხ
ხრიდან მიღებუ
ულად და გაგრძელდება იმავე პირობებით;
პ
14.10
0ბანკი უფლებამოსილია, ცალ
ლმხრივად შეცვალოს ნებისმიეერი სახის საკო
ომისიო და შეატყობინოს კლი
იენტს ბანკისთ
თვის მოსახერხეებელი
ნების
სმიერი, მათ შ
შორის, დისტანნციური საშუალ
ლებით, ბანკისს ინტერნეტ-გვვერდზე ან/და ბანკის სათავვო ოფისისა დ
და სერვისცენტრების
შენობებში ინფორმააციის 10 (კალენნდარული დღი
ით ადრე) განთაავსების გზით;
14.11კლიენტი უფლ
ლებამოსილია ნებისმიერ
ნ
დრო
ოს შეწყვიტოს წინამდებარე
წ
ხელშეკრულები
ით გათვალისწი
ინებული ნებისსმიერ სახის სააბანკო
გებლობა, შეწყვვეტამდე 10 (ათ
თი) კალენდარუ
ული დღით ადრ
რე ბანკისთვის წერილობითი
წ
შ
შეტყობინების
წწარდგენის გზი
ით და
მომსახურებით სარგ
წერილობითი შეტყყობინებიდან 5 (ხუთი) კალეენდარული დღ
ღის ვადაში სრ
რულად დაფარ
როს ბანკის მიმ
მართ არსებულ
ლი ნებისმიერ სახის
სმიერი სახის ვალდებულება;
დავალიანება და შეაასრულოს ნების
ულების რომელიმე პუნქტი მიჩნეულ იქნება ბათილად, ეს გავლენას
გ
ვერ მოახდენს
მ
ხელშ
შეკრულების დანარჩენი
დ
პუნქტ
ტების
14.12თუ ხელშეკრუ
თილი დებულ
ლების ნაცვლად
დ გამოიყენება ის დებულებაა, რომლითაც უფრო
უ
ადვილაად მიიღწევა ამ
ა ხელშეკრულ
ლებით
ნამდვილობაზე. ბათ
გათვვალისწინებული მიზანი;
14.13
3წინამდებარე ხელშეკრულებ
ხ
ის სათაურები
ისა და ფრაზეების ნუმერაცი
იას აქვს მხოლ
ლოდ პირობით
თი ხასიათი. ნუმერაციის მი
იზანია
დოკუ
უმენტის სისტეემურად გამართ
თვა და ადვილ
ლად წაკითხვად
დობა, და აღნიშ
შნული ვერ მო
ოახდენს გავლეენას წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლების
პირო
ობების ან/და მთ
თლიანი ხელშეკკრულების ინტ
ტერპრეტაციაზეე;
14.14
4ხელშეკრულებ
ბის შინაარსი მთ
თლიანად შეესატყვისება მხარეეთა ნების ნამდ
დვილობას;
14.15წინამდებარე ხელშეკრულები
ის დანართები წარმოადგენს
წ
მი
ის განუყოფელ ნაწილს;
6ხელშეკრულებ
ბა შედგენილია ქართულ ენაზეე 2 (ორი) თანაბ
ბარი იურიდიუ
ული ძალის მქო
ონე ეგზემპლარად. ერთი რჩებ
ბა ბანკს, ხოლო ერთი
14.16
გადაეცემა კლიენტსს.
ი:
ბანკი
ტრი (ს.კ.2048916652)
სს „ბაანკი ქართუს“ ---- სერვისცენტ
მართი:
მისამ
ტელ:
ფოსტა
ელ.ფ
სერვი
ისცენტრის მენეჯერი -----------კლიეენტი:
--- -------- (პ.ნ.-----)
იური
იდიული მისამართი:
ფაქტ
ტობრივი მისამაართი:
საკონ
ნტაქტო ნომერი
ი:
ელ.ფ
ფოსტა:
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