ცვლილება საბანკო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებაში (ფიზიკური
პირებისთვის)
1.

ფიზიკური პირების საბანკო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების

12.3 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12.3

კლიენტი ბანკს ანიჭებს უპირობო უფლებას შეაგროვოს/დაამუშაოს ინფორმაცია

კლიენტის შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ებ)ში, მათ შორის სს „კრედიტინფო
საქართველოს“ (შემდგომში „ბიურო“) საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში და ასევე
კლიენტთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე კლიენტის ვალდებულებების შესახებ
ინფორმაცია

გადასცეს ბიუროს რაც იწვევს კლიენტის აღრიცხვას ბიუროს საკრედიტო

ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში, რომლის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე
მონაცემთა

შეგროვება,

გადამუშავება

და

გავრცელება,

რომელიც

დაკავშირებულია

გადასახდელი/გადახდილი და გადაუხდელი სესხებისა და სხვა მიმდინარე, შესრულებული
და შეუსრულებელი/ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან, ასევე
ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიტიკური გადამუშავება გადამხდელუნარიანობის
ანალიზის

მიზნებისთვის.

ბიუროს

უფლება

აქვს

მიღებული

ინფორმაცია

დაამუშავოს/გადაამუშაოს და გადასცეს მესამე პირებს, რომელთაც კანონმდებლობის
შესაბამისად აქვთ უფლება მიიღონ ბიუროს მონაცემთა ბაზაში არსებული მონაცემები,
მონაცემთა

სუბიექტის

კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის

შეფასებისა

და

შემოწმების მიზნით. ბანკს უფლება აქვს კლიენტის გადამხდელუნარიანობის შემოწმების,
მისთვის მომსახურების გაწევის, შეთავაზებისა და სხვა კანონიერი მიზნით, ძიებების
რაოდენობის

შეუზღუდავად

მოიძიოს

კლიენტის

შესახებ

ინფორმაცია

საკრედიტო

ისტორიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე, გადასცეს მასთან არსებული ინფორმაცია
კრედიტინფო

საქართველოს,

კლიენტის

საკრედიტო

ისტორიაში

ნებისმიერი

ცვლილების/დამატების შესახებ. გადასაცემი ინფორმაცია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე,
მოიცავს: კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მიმდინარე სესხის/ვალდებულების
მოცულობას, მიზნობრიობას, დარიცხულ პროცენტს, მოქმედების ვადას, სესხთან/ფინანსურ
ვალდებულებასთან დაკავშირებული გადახდების დროულობას, დავალიანების ნაშთს,
უზრუნველყოფის ოდენობასა და უზრუნველყოფის საგნის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს,
ინფორმაცია მონაცემთა სუბიექტის მიერ გაცემული თავდებობ(ებ)ის შესახებ, ასევე
მონაცემთა სუბიექტის ვალდებულებებზე მიღებული თავდებობ(ებ)ის შესახებ, ხოლო
სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში - სასამართლო სამართალწარმოებისა და
სააღსრულებო

წარმოების

შედეგს,

აგრეთვე

კლიენტის

აქციონერებისა

და

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების სახელებსა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს
და

მონაცემთა

ბაზისთვის

საჭირო

სხვა

მონაცემებს,

ასევე

კანონდმებლობით

გათვალისწინებულ სხვა მონაცემებს.
2.

ფიზიკური პირების საბანკო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებას

დაემატოს შემდეგი შიინარსის 12.6, 12.7 და 12.8 პუნქტები:

„12.6 კლიენტი გამოხატავს თანხმობას და უფლებას აძლევს სს „ბანკი ქართუს“,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს
წინამდებარე დოკუმენტში და ბანკში დაცული კლიენტის ინფორმაცია, ასევე, კლიენტის
შესახებ ბიუროში დაცული ინფორმაცია გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის.
კლიენტი აცნობიერებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უფლებებს,
რომ კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია
გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ
ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და
დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ;
12.7
კლიენტი ადასტურებს, რომ ბანკი შეაგროვებს/დაამუშავებს კლიენტის შესახებ ყველა
იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც
დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე
პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაცია მუშავდება კლიენტის გადამხდელუნარიანობის
ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი
ორგანიზაცი(ებ)ისთვის
და
ინფორმაციის
მიმღები/მიმწოდებელი
პირ(ებ)ისთვის
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
12.8
კლიენტი ბანკს ანიჭებს უპირობო უფლებას მიმდინარე ვალდებულებების
მოქმედების პერიოდში განახორციელოს კლიენტის საკრედიტო, არასაკრედიტო და სხვა
რელევანტური ინფორმაციის გადამოწმება ბიუროში კლიენტის დამატებითი თანხმობის
გარეშე მისი გადამხდელუნარიანობის შეფასების მიზნებისათვის.“

