
ცვლილებები ძალაშია  01.04.2021-დან. 

ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ „დამატებით სახელშეკრულებო პირობები“-ში 
შევიდა შემდეგი ცვლილება-დამატებები: 

 

1. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებულია, ხოლო მე-
4 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი რედაქაციით: 
„3. (ამოღებულია)“ 
„4. კლიენტის შესახებ ბანკში არსებული/დაფიქსირებული პერსონალური ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის (მათ 
შორის: საფირმო სახელწოდების ან/და სხვა პირადი/სამეწარმეო მონაცემების, საკონტაქტო ინფორმაციის და 
მონაცემების და ა.შ.) ცვლილებისას კლიენტი ვალდებულია წერილობით აცნობოს ბანკს აღნიშნული 
ცვლილებ(ებ)ის შესახებ. კლიენტის მიერ ცვლილების შესახებ წერილობით შეტყობინებამდე ბანკი 
უფლებამოსილია იმოქმედოს ბანკში დაცული/დაფიქსირებული ინფორმაციის შესაბამისად.“ 
„6. ნებისმიერ ელექტრონულ ხელმოწერას, ხელმომწერის მიერ გარიგების, ან ნებისმიერი დოკუმენტის 
დადასტურებას ინტერნეტ ბანკინგით, შეთანხმებული მეილით ან/და მხარეთა შორის შეთანხმებული ნებისმიერი 
სხვა სანდო საკომუნიკაციო არხით, აქვს მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული 
ძალა და გარიგება/დოკუმენტი ძალაშია დადასტურების მომენტიდან. აღნიშნული ფორმით 
გარიგების/დოკუმენტის დადასტურება არ შეიძლება გახდეს სადაო მატერიალურ დოკუმენტზე ფიზიკური 
ხელმოწერის არარსებობის გამო.„ 
 
2. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობებს დაემატა 11 მუხლი: 
„მუხლი 11. ტერმინთა განმარტება 
წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 
1. საფინანსო პროდუქტი - ბანკის მიერ კლიენტისათვის შეთავაზებული ნებისმიერი პროდუქტი და მომსახურება. 
2. კლიენტი - კლიენტს წარმოადგენს ყველა ის პირი, რომელიც არის ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
მხარე და რომელთან დადებული ხელშეკრულების ნაწილიც არის წინამდებარე დოკუმენტი. ტერმინი „კლიენტი“ 
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კონტექსტის მიხედვით, შეიძლება მოიცავდეს როგორც ერთ კლიენტს, ასევე 
რამდენიმე კლიენტს ერთად. 
3. დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალება - ბანკის მიერ კლიენტისათვის საფინანსო პროდუქტის შეთავაზებისა 
და მიწოდებისათვის გამოყენებული კომუნიკაციის საშუალება, რომელიც არ საჭიროებს ბანკის წარმომადგენლისა 
და კლიენტს ერთდროულ ფიზიკურ თანდასწრებას. 
4. სანდო საშუალება - მონაცემთა შენახვის ნებისმიერი საშუალება, რომელიც კლიენტს საშუალებას აძლევს, 
შეინახოს პერსონალურად მისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ამ ინფორმაციის მიზნების შესაბამისი პერიოდის 
განმავლობაში და მოახდინოს შენახული ინფორმაციის უცვლელი სახით რეპროდუცირება. 
5. ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც გარკვეული წესით მიბმულია 
რაიმე საჯარო ინდექსზე და რომლის ცვლილებაც აღნიშნული ინდექსის ცვლილებითაა გამოწვეული. 
სხვა ტერმინებს აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მნიშვნელობა.“ 
 
3. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მესამე მუხლის 2 და 3 პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქაციით: 
„2. განხორციელებული ცვლილებები/დამატებები აისახება წინამდებარე დოკუმენტში, ხოლო ტარიფებში შესული 
ცვლილებები/დამატებები აისახება ბანკის შესაბამის დოკუმენტში. ცვლილებები/დამატებები ხელმისაწვდომი 
იქნება კლიენტებისათვის ბანკის ოფისებში და/ან ბანკის ინტერნეტ გვერდზე. რომელიც წარმოადგენს ამ 
დოკუმენტის ნაწილს.“ 
„3. იმ ცვლილებების/დამატებების ძალაში შესვლისათვის, რომელიც ხორციელდება ბანკის სასარგებლოდ, 
საკმარისია ცვლილებები განთავსდეს ბანკის ოფისებში და/ან ვებ გვერდზე www.procreditbank.ge, რის თაობაზეც, 
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, ბანკი ცვლილების/დამატების ძალაში 
შესვლამდე მინიმუმ ორი თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 
ერთი თვით ადრე შეატყობინებს კლიენტს მასთან შეთანხმებული საკომუნიკაციო არხის (წერილობით, 
ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ინტერნეტბანკი, სატელეფონო ზარი და ა.შ.) 
საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ ეთანხმება ამგვარ ცვლილებებს/დამატებებს, კლიენტი 
უფლებამოსილია შეწყვიტოს ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რის შესახებაც წერილობით უნდა აცნობოს 
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ბანკს ცვლილებების/დამატებების ძალაში შესვლამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცვლილებები/დამატებები შევა 
ძალაში და კლიენტს არ აქვს უფლება სადავო გახადოს და/ან მოითხოვოს მისი ბათილობა/გაუქმება არავითარი 
საფუძვლით.“ 
 
4. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეოთხე მუხლის 7, 8, 11 და 15 პუნქტები ჩამოყალიბდა 
ახალი რედაქაციით და ამავე მუხლს დაემატა 16-24 პუნქტები: 
„7. ბანკი უფლებამოსილია, კლიენტის თანხმობის გარეშე მოახდინოს კლიენტთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებით, საბანკო პროდუქტის დაბრუნების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული გარიგებებით, ასევე 
სოლიდარული ვალდებულების შესახებ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თავისი უფლებების მთლიანად 
ან ნაწილობრივ გასხვისება და/ან გადაცემა (დათმობა) სხვა პირზე, რის შესახებაც ბანკი დაუყოვნებლივ, მაგრამ 
არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, მოახდენს კლიენტის ინფორმირებას ნებისმიერი შეთანხმებული 
საკომუნიკაციო არხის გამოყენებით, ბანკის ტექნიკური მოწყობის შესაძლებლობების ფარგლებში. კლიენტს 
ეკრძალება თავისი ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ სხვისთვის გადაცემა ბანკის წინასწარი 
წერილობითი თანხმობის გარეშე. „ 
„8. მხარეებმა ნებისმიერი შეტყობინება უნდა განახორციელონ წერილობით, ასევე ბანკს და კლიენტს შორის 
გაფორმებული ხელშეკრულებით, ან/და წინამდებარე დოკუმენტით შესაძლებელია განისაზღვროს შემთხვევები, 
როდესაც მხარეებს შორის კომუნიკაცია შესაძლებელია განორციელდეს ასევე ელექტრონული კომუნიკაციის სხვა, 
შეთანხმებული, ან სანდო საშუალებებით. წერილობითი შეტყობინება ითვლება სათანადოდ ჩაბარებულად, თუ იგი 
ადრესატს გადასცა კურიერმა ან გაგზავნილია დაზღვეული წერილით კლიენტის მისამართზე და 
დადასტურებულია უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით. ხოლო ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით 
გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ ინფორმაციის გამგზავნს უბრუნდება 
ტექნიკური/პროგრამული საშუალებებით შექმნილი ავტომატური შეტყობინება ელექტრონული შეტყობინების 
წარმატებით გაგზავნასთან დაკავშირებით.“ 
„11. კლიენტი კისრულობს ვალდებულებას, აანაზღაუროს ბანკის მიერ კლიენტთან გაფორმებულ 
ხელშეკრულებასთან და ყველა უზრუნველყოფის/სოლიდარული ვალდებულების ხელშეკრულებასთან 
დაკავშირებით გაწეული ხარჯები, მათ შორის მსესხებლის/აპლიკანტის/პრინციპალის, დამგირავებლის, იპოთეკის 
საგნის მესაკუთრის, სოლიდარული თავდების, სოლიდარული მოვალის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი 
ქონების, ასევე წილების, ფასიანი ქაღალდების მოძიების ხარჯები, ასევე მსესხებლის/აპლიკანტის/პრინციპალის, 
დამგირავებლის, იპოთეკის საგნის მესაკუთრის, სოლიდარული თავდების, სოლიდარული მოვალის 
საცხოვრებელი ადგილის ან/და იურიდიული მისამართის დადგენის ხარჯები.“ 
„15. კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობის კლიენტის სასარგებლოდ შეცვლა არ საჭიროებს 
კლიენტის თანხმობას და/ან მისთვის შეტყობინებას. ასევე, ბანკი უფლებამოსილია კლიენტთან გაფორმებულ 
ხელშეკრულებაში ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება ან/და დამატება თუ კლიენტის მიერ არ შესრულდება 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.“ 
„16. მსესხებელი/თანამსესხებელი აცხადებს თანხმობას, რომ ბანკმა სოლიდარულ თავდებს, ასევე 
უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრეს მიაწოდოს მსესხებელთან გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულების 
თავსართი, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ასევე ხელშეკრულების ასლი იმავე ფორმით, რა ფორმითაც 
გაფორმებულია მსესხებელთან.“ 
„17. კლიენტი, მასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ ბანკის მიერ მოხდა 
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყველა ფინანსური ხარჯის სათანადოდ გაცნობა. ასევე, მიეწოდა ყველა 
ინფორმაცია კრედიტის დაუბრუნებლობასთან დაკავშირებით შესაძლო სამართლებრი რისკებზე, როგორიცაა 
ქონების, ანგარიშის დაყადაღება და ა.შ. „ 
„18. ბანკში და კლიენტთან არსებულ ხელშეკრულებებს აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა.“ 
„19. კლიენტთან ხელშეკრულება ფორმდება ხელშეკრულებაში მითითებული ვადით, თუ ასეთი ვადა არ არის 
მითითებული, ითვლება რომ ხელშეკრულება უვადოა.„ 
„20. ხელშეკრულებები შეიძლება გაფორმდეს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შესაბამისად სახელშეკრულებო 
პირობების მიწოდება, გაცნობა და კლიენტთან კომუნიკაცია მოხდება იმ ენაზე, რა ენაზეც ფორმდება 
ხელშეკრულება.  „ 
„21. კლიენტთან ხელშეკრულებები ფორმდება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შესაბამისად სახელშეკრულებო 
პირობების მიწოდება, გაცნობა და კლიენტთან კომუნიკაცია ხდება იმ ენაზე, რა ენაზეც ფორმდება ხელშეკრულება. 
ხელშეკრულების ქართულ და ინგლისურ ვერსიების ტექსტი იდენტურია და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა. 
ამასთან, მათ შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესი იურიდიული ძალა მიენიჭება ქართულ ვერსიას.“ 
„22. ხელშეკრულების დისტანციურად, მათ შორის ინტერნეტ ბანკინგით, გაფორმებისას/დადასტურებისას 
კლიენტს დისტანციური არხის გამოყენებისათვის დამატებითი გადასახდელები არ დაეკისრება.“ 



„23. კლიენტს არ აქვს დისტანციურად დადებული ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის უფლება, თუ თავად 
ხელშეკრულებით განსხვავებული პირობა არ არის დადგენილი.“ 
„24. დისტანციურად გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში დისტანციური საკომუნიკაციო 
საშუალების ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობით და იმ შემთხვევაში 
თუ აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება ხელშეკრულებას, ან პროდუქტის ბუნებას.“ 
 
5. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: 
„მუხლი 6. პროცენტის ცვლილება 
1. კლიენტი თანახმაა და ანიჭებს ბანკს გამოუთხოვად უფლებას, მასზედ რომ დამატებითი თანხმობისა და 

ხელშეკრულებაში წერილობითი ცვლილების/დამატების შეტანის გარეშე, ინდექსირებულ სესხზე, ასევე ისეთ 
სესხზე, რომლის საპროცენტო განაკვეთის მიბმულია ნებისმიერი სახის საჯარო ინდექსზე (რეფინანსირების 
განაკვეთი, ლიბორი, EURIBOR), ცალმხრივად შეცვალოს/ჩაანაცვლოს ინდექსი, თუ მოხდება აღნიშნული 
ინდექსის გაუქმება და/ან ჩანაცვლება ბანკისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, შესაბამისი უფლებამოსილი 
ორგანოს/დაწესებულების მიერ. (მაგალითად: გაუქმდა ან ჩანაცვლდა ლიბორი, EURIBOR, რეფინანსირების 
განაკვეთი და ა.შ.). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, კლიენტი ბანკისგან მიიღებს შესაბამისი შინაარსის 
შეტყობინებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და ასევე მიეცემა გონივრული ვადა 
(მაგრამ არაუმეტეს შეტყობინების გაგზავნიდან 2 (ორი) თვისა) გადაწყვეტილების მისაღებად. 

3. ბანკის მიერ შეთავაზებული ახალი ან ჩანაცვლებული ინდექსი ძალაში შევა შეტყობინებაში მითითებული ვადის 
გასვლისთანავე. 

4. ბანკი უფლებამოსილია ცვლადგანაკვეთიან სესხზე ცალმხრივად, კლიენტის დამატებითი თანხმობის გარეშე, 
მრავალჯერადად, შეცვალოს ხელშეკრულების საპროცენტო განაკვეთი, მისი მომსახურების ნებისმიერ 
სტადიაზე, თუ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეიცვლება საერთო ეკონომიკური პირობები, და/ან მსესხებელი არ 
წარმოუდგენს ბანკს ფინანსური მონაცემებს, ან ადრე წარმოდგენილ დოკუმენტებში შეტანილ ნებისმიერ 
ცვლილებას, მისი მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, ასევე გამოიცემა ნორმატიული აქტი საქართველოს 
სავალუტო-საკრედიტო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით. 

5. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ ეთანხმება შეცვლილ საპროცენტო განაკვეთს, იგი ვალდებულია წერილობით 
შეატყობინოს ბანკს თავისი პოზიცია ცვლილების ძალაში შესვლამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბანკის 
წინადადება საპროცენტო განაკვეთის შეცვლასთან დაკავშირებით მიღებულად ჩაითვლება. ახალი 
საპროცენტო განაკვეთი საბანკო პროდუქტს დაერიცხება ცვლილების ძალაში შესვლისთანავე. 

6. თუ კლიენტი არ დაეთანხმა ბანკის მიერ შეცვლილ საპროცენტო განაკვეთს, იგი ვალდებულია, ცვლილების 
ძალაში შესვლამდე დააბრუნოს/დაფაროს საბანკო პროდუქტის მთლიანი თანხა, დარიცხული პროცენტი.“ 

 
6. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეშვიდე მუხლი ამოღებულია. 
„მუხლი 7. (ამოღებულია)“ 
 
7. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მერვე მუხლის დაემატა 11 პუნქტი: 
„11. ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, საფინანსო პროდუქტის მისაღებად იპოთეკის და გირავნობის საგნის 
დაზღვევა და/ან  მსესხებლის სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევა (მსესხებლის გარდაცვალების  შედეგად 
კრედიტის დაუბრუნებლობის რისკის დაზღვევა) აუცილებელია.“ 
 
8. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეათე მუხლის პირველი პუნქტის 1.4. ქვეპუნქტი 
ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით:  
„1.4. კლიენტი ვალდებულია დაუშვას ბანკის თანამშრომლები კლიენტის ტერიტორიაზე შემოწმების მიზნით.“ 
 
9. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეთერთმეტე მუხლის პირველი, მეორე, მეოთხე და 
მეხუთე პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, მესამე პუნქტი ამოღებულია და დაემატა შემდეგი 
შინაარსის 6, 7, 8 და 9 პუნქტები: 
„1. მსესხებლი უფლებამოსილია დაფაროს კრედიტი ვადამდე სრულად ან ნაწილობრივ. კრედიტის ვადამდე 
სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში, მსესხებელი ვალდებულია მიუღებელი სარგებლის 
ანაზღაურების სახით გადაუხადოს ბანკს საკომისიო თანხის წინსწრებით დაფარვის მომენტისათვის 
ხელშეკრულების დარჩენილი ვადის გათვალისწიებით შემდეგი ოდენობით: 



1.1. ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვის პერიოდში სესხის ვადამდე დაფარვის საკომისიო 
გამოითვლება შემდეგნაირად: 
ა) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ 
ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-სა;  
ბ) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ 
ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-სა.  
1.2. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვის პერიოდში სესხის ვადამდე დაფარვის საკომისიო 
გამოითვლება შემდეგნაირად:  
ა) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ 
ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-სა;  
ბ) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის 
ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-სა;  
გ) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ 
ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-სა.  
1.3. ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვის პერიოდში სესხის ვადამდე დაფარვის საკომისიო 
გამოითვლება შემდეგნაირად:  
ა) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ 
ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-სა.“ 

„2 კრედიტის ვადამდე სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში, მსესხებელი თავისუფლდება წინსწრებით 
დაფარვის საკომისიოს გადახდის ვალდებულებისაგან, იმ შემთხვევაში, თუ: 

ა) ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვემდე პერიოდი; 
ბ)კრედიტის რეფინანსირება მთლიანად ან ნაწილობრივ ხდება იმავე ბანკის მიერ გაცემული ახალი 
კრედიტით; 
გ) კრედიტის წინსწრებით დაფარვა ხდება ბანკის მოთხოვნით; 
დ) კრედიტის წინსწრებით დაფარვა ან რეფინანსირება ხდება ბანკის მხრიდან საკრედიტო ხელშეკრულებებში 
შესატან ცვლილებებზე კლიენტის და/ან, არსებობისას, სოლიდარული თავდების ან/და უზრუნველყოფის 
საგნის მესაკუთრის მხრიდან დაუთანხმებლობის მიზეზით;  
(გამონაკლისი: „დ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება, თუ ბანკისგან დამოუკიდებელი 
მიზეზით გაუქმდა არსებული ინდექსი და ხდება ინდექსის ჩანაცვლება). 
ე) კრედიტი იფარება კრედიტის დაფარვის უზრუნველსაყოფად დადებული დაზღვევის ხელშეკრულების 
ფარგლებში; 
ვ) წინსწრებით იფარება ოვერდრაფტი.“ 

„3. (ამოღებულია) 
„4. იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი ფიზიკური პირი წინასწარ ფარავს მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
გადახდის გრაფიკით გათვალისწინებულ მაქსიმუმ სამი შენატანის ოდენობის თანხას, ბანკი უფლებამოსილია არ 
დააკისროს წინასწარი დაფარვის საკომისიო. აღნიშნული პირობა მოქმედებს მხოლოდ თვეში ერთხელ.“ 
„5. იმ შემთხვევაში, თუკი კრედიტის თანხა აღემატება 2,000,000 (ორი მილიონი) ლარს ან მის ეკვივალენტს სხვა 
ვალუტაში, მსესხებელი ვალდებულია, ბანკთან შეთანხმებული კომუნიკაციის არხის მეშვეობით, არანაკლებ 14 
კალენდარული დღით ადრე შეატყობინოს ბანკს კრედიტის წინსწრებით დაფარვის თაობაზე. ამ შემთხვევაში ბანკი 
უფლებამოსილია კრედიტზე პროცენტის დარიცხვა განახორციელოს მსესხებლის მიერ ფაქტობრივად 
ნასარგებლები დღეების შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს ზემოაღნიშნული ვადისა.“ 
„6. შესაბამის საბანკო ანგარიშზე კრედიტის წინსწრებით სრულად ან ნაწილობრივ დასაფარად საკმარისი თანხის 
შემოტანით ან არსებობით ავტომატურად არ მოხდება კრედიტის წინსწრებით სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა, 
ამისათვის საჭიროა კლიენტმა ან მის მიერ განსაზღვრულმა შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირმა 
წერილობით ან ინტერნეტ ბანკინგით (ინტერნეტ ბანკინგში შეტყობინების TAN-ით დადასტურება სავალდებულოა) 
მიმართოს ბანკს სესხის წინსწრებით სრულად დაფარვის მოთხოვნით.“ 
„7. სესხზე საშეღავათო პერიოდის არსებობისას, ასეთი სესხის წინასწარ ნაწილობრივი ან სრული დაფარვის 
შემთხვევაში, პირველ რიგში დაიფარება საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული საპროცენტო 
სარგებელი/პირგასამტეხლო/ნებისმიერი სახის ხარჯი სრულად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დარჩენილი 
თანხა მიემართება დანარჩენი დავალიანების დასაფარად.“ 
„8. იმ შემთხვევაში თუ ხდება კრედიტის წინსწრებით ნაწილობრივ დაფარვა და იფარება კრედიტის საწყისი 
ძირითადი თანხის მინიმუმ 20%, არანაკლებ 500 ლარი, კლიენტი უფლებამოსილია ბანკის მომსახურების ოფისებში 
კრედიტის დაფარვისას საკუთარი ინიციატივით, ხოლო დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებით დაფარვისას, 



დაფარვის შემდეგ მოითხოვოს, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია მას შესთავაზოს, ახალი, 
შეცვლილი გრაფიკის მინიმუმ შემდეგი ალტერნატივები: 

ა) ნარჩენი ძირითადი თანხის გადანაწილება იმავე პერიოდზე ყოველთვიური შენატანის შემცირების გზით; 
ბ) ყოველთვიური შენატანის იმავე ოდენობის პირობებში დარჩენილი პერიოდის შემცირება;“ 

„9. კლიენტის მხრიდან სათანადო მოთხოვნისა და ანგარიშზე თანხის არსებობის შემთხვევაში ბანკი კრედიტს 
დაფარავს (სრულად/ნაწილობრივ) დაუყოვნებლივ, (გარდა წინამდებარე მუხლის მე-5 პუნქტისა) მაგრამ თუ 
აღნიშნული ვერ ხერხდება და კრედიტის წინსწრებით სრული და/ან ნაწილობრივი დაფარვა საჭიროებს 
დამატებით ვადას, ბანკის მხრიდან კრედიტი დაიფარება აღნიშნულ ვადაში.“ 
 
10. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: 
„მუხლი 12. ვალდებულებების დაფარვა  

1. საბანკო პროდუქტისა და მასზე დარიცხული პროცენტების დაფარვა შეიძლება განხოციელდეს თანხის 
კლიენტის სასესხო ანგარიშზე გადატანით. 

2. გადახდისას პირველ რიგში დაიფარება საკომისიოები, გადახდის ვადის გადაცილების გამო დაკისრებული 
პირგასამტეხლო, შემდეგ დარიცხული პროცენტები და ბოლოს კრედიტის თანხა. აღნიშნული რიგითობა ბანკის 
შეხედულებისამებრ შეიძლება შეიცვალოს.  

3. ერთდროულად ერთზე მეტი ვალდებულების არსებობისას კლიენტის მიერ შემოტანილი თანხით პირველ 
რიგში სრულად დაიფარება ის დავალიანება/დავალიანებები, რომელიც ვადა უკვე დამდგარია ან 
ვადაგადაცილებაშია. დარჩენილი თანხა მიემართება თანხის შემოტანის დღეს არსებულ სხვა ვადამოსული 
გადახდების დასაფარად. ხოლო თუ რამოდენიმე ვალდებულების დაფარვის ვადა ემთხვევა ერთმანეთს, 
დაფარვის რიგითობა განისაზღვრება ბანკის მიერ. 

4. ერთდროულად ერთზე მეტი გადასახდელი ვალდებულების არსებობისას, იმ შემთხვევაში თუ კლიენტის მიერ 
გადახდილი თანხა არ არის საკმარისი ვადამოსული ყველა ვალდებულების დასაფარად, კლიენტი 
უფლებამოსილია განუსაზღვროს ბანკს ვალდებულებულების დაფარვის რიგითობა. ასეთი სახით 
განსაზღვრული რიგითობა არის ერთჯერადი, შეეხება მხოლოდ იმ გადახდას/შენატანს, რომლის დაფარვამდე 
ან/და გადახდამდეც წარმოადგენს კლიენტი განაცხადს გადახდების პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ.  

5. გადახდის პრიორიტეტების განსაზღვრა უნდა მოხდეს წერილობით, შესაბამისი სახის და შინაარსის 
წერილობითი განცხადების ბანკში (ფილიალი ან/და სერვის პუნქტი) წარმოდგენის გზით, უშუალოდ გადახდის 
დღეს, ბანკის სამუშაო საათების დასრულებამდე. 

6. გადახდის პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ განაცხადში კლიენტმა მკაფიოდ და არაორაზროვნად, 
სავალდებულო სახით უნდა მიუთითოს ვალდებულებათა დაფარვის რიგითობა (რიგითობის მიხედვით 
დასაფარი ხელშეკრულების ნომერი), რომელი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესასრულებელი 
ვალდებულებაც უნდა დაიფაროს პირველ რიგში და რომელი მას შემდეგ. განაცხადის სტანდარტული ფორმის 
მიღება ასევე შესაძლებელია ბანკის ფილიალებში. 

7. კლიენტის მხრიდან განსაზღვრულ დავალებას დაფარვის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ბანკი 
შეასრულებს,  თუ პრიორიტეტულად განსაზღვრული სესხის ვადამოსული/გადასახდელი დავალიანების 
დასაფარად საკმარისი ოდენობის თანხა, შესაბამის ვალუტაში იქნება სესხის შესაბამის ანგარიშზე.  

8. ვალდებულება დადგენილ ვადაში შესრულებულად ჩაითვლება, თუ გადახდის დღისათვის (24:00 საათამდე) 
გადასახდელი თანხა სრულად იარსებებს ბანკის ანგარიშზე (ყოველგვარი გამოქვითვების და დაკავებების 
გარეშე, მათ შორის ნებისმიერი საკომისიოს, ბაჟის, შენატანისა თუ სხვა მოსაკრებლების სახით. თუ აღნიშნული 
დაკავებები და გამოქვითვები მაინც ხორციელდება, ეს მოხდება კლიენტის ხარჯზე). თუ ეს დღე ემთხვევა უქმე 
ან დასვენების დღეს, მაშინ გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემდგომი სამუშაო დღისა. ამასთან, 
საბანკო პროდუქტის თანხაზე პროცენტები დაირიცხება და გადაიხდება არასამუშაო დღიდან მომდევნო 
სამუშაო დღემდე პერიოდზეც.  

9. ვალდებულება პირველ რიგში დაიფარება იმ სავალუტო ანგარიშიდან, რომელ ვალუტაშიც განსაზღვრულია 
გადახდები. აღნიშნულის შეცვლა შესაძლებელია თუ კლიენტი უშუალოდ დაფარვის განხორციელების წინ 
მისცემს ბანკს განსხვავებულ დავალებას. ასეთი დავალება არის ერთჯერადი, უნდა იყოს გაცემული კლიენტის 
მიერ წერილობით და გადახდის განხორციელების დღეს, სამუშაო საათების დარულებამდე, ჩაბარდეს ბანკს 
(ფილიალს, სერვის პუნქტს). 

10. კლიენტი ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ გადახდის ვადის დადგომისას, ასევე გადახდის ვადის 
გადაცილებისას, კლიენტის დავალიანება დაფაროს მისი შემნახველი ანაბრის ანგარიშებზე, სადეპოზიტო 
ანგარიშზე (გარდა ვადიანი დეპოზიტისა, თუ სესხი არ არის უზრუნველყოფილი ვადიანი დეპოზიტით) და/ან მის 
სხვა ნებისმიერი სახის/ტიპის ანგარიშებზე არსებული თანხების, მათ შორის მის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზე 
დაშვებული ოვერდრაფტის თანხიდან (აუთვისებელი ნაშთიდან), უაქცეპტოდ (კლიენტის დამატებითი 



თანხმობის გარეშე ჩამოჭრის გზით). ამასთანავე, თუ უაქცეპტო წესით ჩამოსაჭრელი თანხა განსხვავდება 
ვალდებულების ვალუტისაგან, ბანკი უფლებამოსილია კლეინტის ხარჯზე მოახდინოს ერთი სავალუტო 
ერთეულიდან მეორეში თანხის კონვერტაცია, ბანკის კომერციული კურსის შესაბამისად.“ 

 
11. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეცამმეტე მუხლის 4 და 5 პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქციით: 
„4. კლიენტი ცალსახად აცხადებს და ადასტურებს, რომ იცნობს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
უზრუნველსაყოფად გაფორმებული ხელშეკრულებების (იპოთეკა, გირავნობა და სხვ.), ასევე თავდების 
სოლიდარული პასუხისმგებლობის შესახებ ხელშეკრულებების შინაარს და უპირობოდ ეთანხმება მათ.“ 
„5. კლიენტის ვალდებულებები ასევე შესაძლებელია უზრუნველყოფილი იქნეს უზრუნველსაყოფი 
ვალდებულებების წარმოშობის შემდეგ გასაფორმებელი იპოთეკების, გირავნობების, თავდების სოლიდარული 
პასუხისმგებლობის შესახებ ხელშეკრულებით, ან სხვა ტიპის ხელშეკრულებებით.„ 
 
12. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მეთოთხმეტე მუხლის პირველი პუნქტი და პირველი 
პუნქტის 1.4. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, ასევე დაემატა 2, 3, 4, 5 და 6 პუნქტები: 
„1. გარდა კლიენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებული საფუძველებისა, ბანკი უფლებამოსილია 
ასევე ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, მოითხოვოს ყველა ან 
კონკრეტული გაცემული საბანკო პროდუქტის ვადამდე დაფარვა, დარიცხული პროცენტის და ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა, აგრეთვე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი 
შესრულებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ხოლო კლიენტი ვალდებულია შეასრულოს აღნიშნული 
მოთხოვნები, შემდეგ შემთხვევებში: „ 
„1.4. კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებ(ებ)ის მოქმედების ვადის განმავლობაში, სასამართლო 
გამოიტანს გადაწყვეტილებას/განაჩენს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის/გამოიწვევს კლიენტის 
გადახდისუნარიანობას, კლიენტის რეპუტაციული რისკის დადგომას, ან დაკავშირებული იქნება საბანკო 
პროდუქტის უზრუნველყოფის საგნებთან; ანკლიენტი გამოცხადდება გადახდისუუნაროდ, ლიკვიდირებულად ან 
გაკოტრებულად;“ 
„2. ბანკს და კლიენტს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან ან/და წინამდებარე დოკუმენტთან 
დაკავშირებული ყველა დავა განიხილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად, ბანკის ადგილსამყოფელის მიხედვით. დავებთან დაკავშირებით პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა მიექცეს დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 პუნქტის შესაბამისად.“ 
„3. კლიენტის ინიციატივით ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია მოხდეს დავალიანების წინსწრებით 
სრულად დაფარვის გზით, რა დროსაც მოქმედებს მასთან გაფორმებული ხელშეკრულებითა და წინამდებარე 
დოკუმენტით დადგენილი დავალიანების წინსწრებით სრულად დაფარვასთან დაკავშირებული დებულებები.“ 
„4. თუ კლიენტს არ ერიცხება დავალიანება ბანკის წინაშე, მაგრამ არის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის 
ვადაც ჯერ არ დასრულებულა, კლიენტის ინიციატივით ასეთი ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია მოხდეს 
მხოლოდ წერილობით, მის მიერ შესაბამისი შინაარსის წერილობითი განცხადების ბანკში წარმოდგენის/ფოსტით 
გამოგზავნის გზით.“ 
„5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება წერილობითი 
განაცხადის ბანკის კანცელარიაში მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.“ 
„6. შეწყვეტასთან დაკავშირებული ხარჯის გადახდა ეკისრება მსესხებელს.“ 
 
13. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 151 მუხლი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: 
„მუხლი 151. დაზღვევა  
1. მსესხებელი ვალდებულებას იღებს ბანკის მოთხოვნიდან ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს იპოთეკის და 

გირავნობის საგნის დაზღვევის პოლისი და/ან მსესხებლის სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევის პოლისი 
(მსესხებლის გარდაცვალების  შედეგად კრედიტის დაუბრუნებლობის რისკის დაზღვევის პოლისი); 

2. დაზღვევა უნდა განხორციელდეს ბანკისთვის მისაღები პირობებით. თუ კლიენტს არ სურს დაზღვევა ბანკის 
მიერ შემოთავაზებულ სადაზღვევო კომპანი(ებ)ში, ის უფლებამოსილია პოლისი წარმოადგინოს სხვა 
მზღვეველისგან. სხვა მზღვეველისგან წარმოდგენილი დაზღვევის პოლისი უნდა აკმაყოფილებდეს ბანკის 
მიერ დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნებს. კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკი ვალდებულია გადასცეს 
დაზღვევის მინიმალური მოთხოვნები. 



3. დაზღვევის პოლისში მოსარგებლედ (ბენეფიციარად) მითითებული უნდა იქნას ბანკი. შესაძლებელია პოლისი 
წარმოდგენილი იყოს ერთი წლის ვადით, მაგრამ სავალდებულოა ყოველწლიურად, ვადის გასვლამდე სამი 
დღით ადრე განახლდეს კლიენტსა და ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ებ)ის მოქმედების 
დარჩენილი ვადის შესაბამისად ან ბანკთან შეთანხმებული ვადით; 

4. კლიენტი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, დაზღვევის მიზნებისთვის დაამუშაოს კლიენტის შესახებ საბანკო 
და პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის გადასცეს სადაზღვევო კომპანიას შესაბამისი პერიოდულობითა 
და საჭირო მოცულობით. წინამდებარე პუნქტში მითითებული უფლებების განხორციელებისთვის კლიენტის 
დამატებითი თანხმობა ან ნებართვა საჭირო არ არის. 

5. კლიენტი ვალდებულია, გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია/სადაზღვევო პრემიის გადახდის თარიღისთვის 
უზრუნველყოს ანგარიშზე შესაბამისი ნაშთის არსებობა; 

6. კლიენტი ვალდებულია, დაიცვას დაზღვევის ხელშეკრულების პირობები, მათ შორის, ქონების დაზღვევის 
შემთხვევაში სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს და სადაზღვევო 
კომპანიას, განახორციელოს ყველა ის ქმედება, რომელიც მოთხოვნილია სადაზღვევო კომპანიის მიერ 
სადაზღვევო შემთხვევის ასანაზღაურებლად.“ 

 
14. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობებს დაემატა 152 მუხლი შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 152. შეტყობინებები 
1. ბანკის მიერ კლიენტისათვის განკუთვნილი ნებისმიერი სახის შეტყობინების გაგზავნა და კლიენტის 

ინფორმირება მოხდება წერილობით, ან ელექტრონული ფოსტით, ან ინტერნეტ-ბანკით, ან მოკლე ტექსტური 
შეტყობინებით ან სატელეფონო ზარის საშუალებით. 

2. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეტყობინების გაგზავნის კონკრეტულ არხს ერთპიროვნულად ირჩევს ბანკი. 
3. წინამდებარე მუხლის მიზნებისათვის ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს ბანკს და კლიენტს შორის 

გაფორმებულ ხელშეკრულებაში კლიენტის მიერ დაფიქსირებული საკონტაქტო მონაცემები, ასევე დამატებით,  
გააფორმოს სხვა სახის შეთანხმება სადაც დაფიქსირდება კლიენტის საკონტაქტო მონაცემები და/ან 
გამოიყენოს კლიენტის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებული საკონტაქტო მონაცემები (მაგ: საჯარო რეესტრში, 
სამეწარმეო რეესტრში და სხვა საჯარო სივრცეში დაფიქსირებული მონაცემები), რაზეც კლიენტი წინასწარ 
იძლევა თანხმობას. 

4. მსესხებელი, ასევე თავდები, უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრე, ან/და სხვა ნებისმიერი პირი, ვინც 
დაკავშირებულია ბანკთან სახელშეკრულებო ურთიერთობით და რომელ ხელშეკრულებაზეც ვრცელდება 
წინამდებარე დოკუმენტის მოქმედება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს ბანკს მისი 
მისამართის ან/და სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის (მობილურის ნომერი, მეილი და სხვ.) ნებისმიერი 
ცვლილების შესახებ. აღნიშნული ვალდებულება ასევე სრულად ვრცელდება უზრუნველყოფის საგნის 
მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში ახალი მესაკუთრის მიმართაც. 

5. საკრედიტო ხელშეკრულებით წინასწარ განსაზღვრული და კლიენტის ქმედებით გამოწვეული გარემოებების 
დადგომის გამო ცვლილების/ფასის ზრდის შემთხვევაში, ბანკი კლიენტს შეატყობინებს ცვლილების 
განხორიციელებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ამ მუხლში მოცემული წესების დაცვით. 

6. ნებისმიერი შეტყობინება ან/და დოკუმენტი კლიენტთან გაიგზავნება ბანკისათვის ცნობილ უკანასკნელ 
საკონტაქტო მონაცემზე (მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მეილი და ა.შ.) და ბანკი არ აგებს პასუხს 
შეუტყობინებლობისათვის, თუ აღნიშნული ვერ მოხერხდება ადრესატის ბრალეულობით და/ან ადრესატმა 
შეიცვალა საკონტაქტო ინფორმაცია და ამის შესახებ არ უცნობებია ბანკისათვის.“ 

 
15. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტი ამოღებულია, ხოლო ამავე 
მუხლის მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: 
„1. (ამოღებულია)“ 
„3. კლიენტი ვალდებულია, გადმოიტანოს და/ან შეინარჩუნოს მთელი თავისი საბანკო ბრუნვების 100% მხოლოდ 
სს „პროკრედიტ ბანკში“. აღნიშნული ვალდებულებისა და/ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი დამატებითი 
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად და უაქცეპტოდ შეამციროს 
ოვერდრაფტის თანხა (ლიმიტი) საკუთარი შეხედულებისამებრ, ასევე ბანკი უფლებამოსილია მოსთხოვოს 
კლიენტს დამატებითი უზრუნველყოფის წარმოდგენა. ამ პუნქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობისას (ვადის 
დარღვევა) ბანკი ასევე უფლებამოსილია შეუზღუდოს კლიენტს ლიმიტის ათვისების შესაძლებლობა, (ლიმიტის 
შეჩერება) რაც გულისხმობს კლიენტის ანგარიშებზე აუთვისებელი/რიცხული ნაშთის ზევით თანხების ხარჯვის 
შეზღუდვას (ლიმიტის სრულად ათვისების შემთხვევაში დაფარულ ნაწილში ლიმიტი არ განახლდება), 
ზემოაღნიშნული ვალდებულების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.“ 
 



16. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-18 მუხლის 1-და 4 პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქციით, ხოლო მე-6 პუნქტი ამოღებულია: 
„1. ბანკსა და მსესხებელს შორის გაფორმებული საკრედიტო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულების პირობების 
შესაბამისად, ხელშეკრულებაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში, ბანკისადმი განაცხადის წარდგენის გზით 
მსესხებელი უფლებამოსილია არაერთგზის მოითხოვოს მისთვის თანხების გაცემა, ისე რომ ახალი თანხის გაცემის 
დროს ათვისებული თანხის ჯამური ოდენობა არ აღემატებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული საკრედიტო 
ხაზის ლიმიტის მაქსიმალურ ოდენობას.“ 
„4. ბანკი უფლებამოსილია ნაწილობრივ ან მთლიანად უარი თქვას კრედიტის გაცემაზე, თუ მსესხებლის მიერ არ 
იქნება დაკმაყოფილებული წინამდებარე დოკუმენტით და/ან მსესხებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
გათვალისწინებული კრედიტის გაცემის წინაპირობები და/ან მსესხებლის მიერ აღებული ვალდებულებების 
უზრუნველსაყოფად გაფორმებული ხელშეკრულებებით, ასევე თავდების სოლიდარული პასუხისმგებლობის 
შესახებ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ყველა პირობა, აგრეთვე ისეთი გარემოებების არსებობისას, 
რომლის დროსაც ეჭვის ქვეშ დადგება კრედიტის დროულად დაბრუნება და მისი მიზნობრივი გამოყენება.“ 
„6. (ამოღებულია)“ 
 
17. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-19 მუხლის მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქციით, ხოლო მესამე პუნქტი ამოღებულია: 
„2. ბანკის მიმართ არსებული ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის მიზნით ანგარიშსწორების ანგარიშზე 
თანხის შეტანა უნდა განხორციელდეს უნაღდო ანგარიშსწორების ან პირადად მსესხებლის/მესამე პირის მიერ, 
მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით, ხელშეკრულებითა და წინამდებარე დოკუმენტით 
განსაზღვრული წესითა და ვადებში.“ 
„3. (ამოღებულია)“ 
 
18. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 201 მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულია: 
„5. (ამოღებულია)“ 
 
19. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 26-ე მუხლის მე-7, მე-9 და მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდა 
ახალი რედაქციით, მე-16 პუნქტი ამოღებულია და ამავე მუხლს დაემატა 24, 25, 26, 27 და 28 პუნქტები: 
„7. საშეღავათო პერიოდი – პერიოდი, რომლის განმავლობაში გამოყენებულ თანხას პროცენტი არ ერიცხება, რაც 
შეადგენს მაქსიმუმ ოცდათექვსმეტ (36) კალენდარულ დღეს. თუ კლიენტი დაფარვის პერიოდის განმავლობაში 
განახორციელებს სრულ შენატანს, პროცენტის დარიცხვა ამ საშეღავათო პერიოდში ათვისებულ თანხაზე არ 
განხორციელდება. ყოველი მომდევნო თვის საშეღავათო პერიოდი ძალაშია იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს 
სრულად აქვს დაფარული გამოყენებული თანხა არაუგვიანეს წინა თვის დაფარვის პერიოდის ბოლო დღის 24:00 
საათისა.“ 
„9. გადახარჯვა – კლიენტის არაპირდაპირი თანხმობის საფუძველზე ავტომატურად დაშვებული იმ ოდენობის 
ოვერდრაფტი, რომელიც აღემატება კლიენტის საბარათე ანგარიშზე არსებულ თანხას ან/და ცალსახად 
შეთანხმებულ ოვერდრაფტის, ან საკრედიტო ლიმიტის ოდენობას.“ 
„16. (ამოღებულია)“ 
„17. კლიენტის მიერ ბანკის წინაშე არსებული ნებისმიერი სახის სასესხო/საკრედიტო დავალიანების ვადამდე 
სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში (რაც გამოწვეულია სხვა ბანკში მის მიერ ან სხვა პირის მიერ 
აღებული სესხის რეფინანსირებით) იგი ვალდებულია, პირველ რიგში, დაფაროს მასთან გაფორმებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე დაშვებული ბარათის ლიმიტის თანხა სრულად, დარიცხული პროცენტითა და სხვა 
გადასახდელებით, აღნიშნულის შემდეგ, მოსთხოვოს ბანკს სხვა სახის საკრედიტო/სასესხო დავალიანების 
სრულად ან ნაწილობრივ ვადამდე დაფარვა.“ 
„24. ბარათზე დაიშვება გადახარჯვა. გადახარჯვის ფაქტის დადგომის შემდეგ, ბანკი მოახდენს კლიენტის 
ინფორმირებას ერთჯერადად, დაუყოვნებლივ, ბანკის ტექნიკური მოწყობის შესაძლებლობების ფარგლებში, 
მაგრამ არაუგვიანეს გადახარჯვის ფაქტის დადგომიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, ბანკს და კლიენტს შორის 
შეთანხმებული ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხის საშუალებით - წერილობით, ელექტრონული ფოსტით, 
ინტერნეტ-ბანკით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, სატელეფონო ზარით. „ 
„25. თითოეულ შემთხვევაში კონკრეტულ კლიენტთან, კონკრეტული საკომუნიკაციო არიხის არჩევა ცალმხრივად 
მოხდება ბანკის მიერ.“ 
„26. გადახარჯვის თითოეული ფაქტის შესახებ შეტყობინებით, ბანკი კლიენტს მიაწვდის ინფორმაციას: 
გადახარჯვის ფაქტის შესახებ, გადახარჯვის ჯამურ თანხას, ინფორმაციას შესაძლო პირგასამტეხლოს და სხვა 
სახის ხარჯის შესახებ, რომელიც შეიძლება დაეკისროს კლიენტს.“ 



„27. კლიენტი ვალდებულია საკონტაქტო ინფორმაციის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს 
ბანკს. ბანკი არ აგებს პასუხს წინამდებარე მუხლში მოცემული ვალდებულების დარღვევისათვის, თუ კლიენტთან 
დაკავშირება ან/და მისთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერ ხერხდება მისი ბრალეულობით და/ან კლიენტმა 
შეიცვალა საკონტაქტო ინფორმაცია და ამის შესახებ არ უცნობებია ბანკისათვის.“ 
„28. კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაფაროს ბარათით განხორციელებული ოპერაციის შედეგად 
გადახარჯული თანხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას გადახარჯულ თანხაზე დაარიცხოს 
როგორც საპროცენტო სარგებელი, წლიური 36 %-ის ოდენობით, ასევე პირგასამტეხლო გადახარჯული თანხის 
0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. პირგასამტეხლოს დარიცხვა გაგრძელდება 
დავალიანების სრულად დაფარვამდე, მაგრამ არაუმეტეს 90 კალენდარული დღისა.“ 
 
20. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 28-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა 1.4. ქვეპუნქტი, 
ხოლო მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, და ასევე ამავე მუხლს დაემატა 11, 12 და 13 
პუნქტები: 
„1.4. არ დატვირთავს აღნაგობის უფლებით იპოთეკის საგანს ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.“ 
„3. ქონების განადგურების, დაზიანების ან მასზე საკუთრების უფლების გაუქმების შემთხვევაში, მესაკუთრე 
ვალდებულია ბანკისთვის მისაღებ ვადაში, აღადგინოს ქონება ან შეცვალონ იგი სხვა, იმავე ღირებულების 
ქონებით ბანკთან შეთანხმებით; ასევე, თუ ქონების ღირებულება შემცირდება ან წარმოიქმნება მისი შემცირების 
საშიშროება, ბანკს უფლება აქვს მოითხოვოს და მესაკუთრე და/ან მსესებელი ვალდებულია ბანკის მიერ 
დადგენილ ვადაში იპოთეკის ხელშეკრულებაში მოცემული პირობების შესაბამისად გადასცეს ბანკს იპოთეკით ან 
გირავნობით დასატვირთად დამატებითი ქონება ბანკის შერჩევით ან წარმოადგინოს ვალდებულებების 
შესრულების რომელიმე სხვა უზრუნველყოფა.“ 
„11. მხარეები ვთანხმდებით, რომ ბანკის მიერ ქონების მესაკუთრის ინფორმირება და მისთვის შეტყობინების 
გაგზავნა მოხდება 152 მუხლის შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.“ 
„12. იპოთეკის ხელშეკრულებაში მოცემული საკონტაქტო ნომრის გარდა, მხარეები ვთანხმდებით, რომ 
შესაძლებელია გაფორმდეს დამატებითი ან/და სხვა შეთანხმება, სადაც მესაკუთრე დააფიქსირებს თავის 
დამატებით საკონტაქტო ინფორმაციას. ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს მითითებული საკონტაქტო 
მონაცემები ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მესაკუთრისათვის მისაწოდებლად.“ 
„13. კონკრეტული საკომუნიკაციო არხის არჩევა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება ბანკის მიერ 
დამოუკიდებლად. ამასთან, ბანკი არ აგებს პასუხს ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, თუ ინფორმაციის 
მიწოდება ვერ ხერხდება ადრესატის მიერ საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილების გამო და/ან შეიცვალა 
უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრე და აღნიშნულის შესახებ კლიენტს არ უცნობებია ბანკისათვის.“ 
 
21. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 29-ე მუხლის 1, 2, 5 და 6  პუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქციით, ასევე დაემატა შემდეგი შინაარსის 24, 25, 26 და 27 ქვეპუნქტები: 
„1. დამგირავებელი ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ 

1.1 ქონების დაგირავება არ ეწინააღმდეგება კანონს და სხვა საკანონმდებლო აქტებს და არ არღვევს კანონის 
მიერ დაცულ სხვა პირების უფლებებსა და ინტერესებს;  

1.2 ქონება არ არის დაყადაღებული და არაა დატვირთული დამგირავებლის სხვა ვალდებულებებით მესამე 
პირების სასარგებლოდ;               

1.3 ქონებას არ გააჩნია რაიმე თვისება, რომლის გამოვლინების შედეგად ადგილი ექნება მის დაღუპვას, 
დაზიანებას ან გაფუჭებას, ქონება ვარგისია მისი დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაციისათვის;  

1.4 გირავნობა ვრცელდება როგორც დაგირავებულ ნივთზე, ასევე მის ნაწილზე, ნივთთა ერთობლიობაზე ან 
მათ ნაწილებზე, ასევე მის შემადგენელ ნებისმიერ მოძრავ ნივთზე და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე; 

1.5 გირავნობის უფლება ვრცელდება ასევე გირავნობის საგნის ნაყოფზეც.“ 
„2. გირაოს საგნის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ბანკის თანხმობის საფუძველზე. ამასთან, ბანკი არ არის 
შეზღუდული გადაწყვეტილების მიღების დროს იმ ფაქტით, რომ ვალდებულება შესაძლოა უზრუნველყოფილი 
იყოს სხვა ქონებით; „ 
„5. თუ ქონება დაიკარგება ან დაზიანდება ან თუ მასზე საკუთრების უფლება შეწყდება, დამგირავებელი 
ვალდებულია ბანკისთვის მისაღებ ვადაში აღადგინოს ქონება ან შეცვალოს იგი სხვა, იმავე ღირებულების ქონებით 
ბანკთან შეთანხმებით; ასევე თუ ქონების ღირებულება შემცირდება ან წარმოიქმნება მისი შემცირების საშიშროება, 
დამგირავებელი ვალდებულია ბანკის მიერ დადგენილ ვადაში ბანკის შერჩევით, მის სასარგებლოდ გირავნობის 
უფლებით დატვირთოს დამატებითი ქონება ან ბანკთან შეთანხმებით  წარმოადგინოს უზრუნველყოფილი 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის რომელიმე სხვა საშუალება;“ 



„6. ქონებაზე გირავნობის უფლება წარმოიქმნება ხელშეკრულებაზე გირავნობის ხელმოწერის დღიდან. ხოლო 
სადაც გირავნობის წარმოშობისათვის სავალდებულოა ხელშეკრულების რეგისტრაცია, მისი საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით რეგისტრაციის მომენტიდან.“ 
„24. დამგირავებელს არ აქვს გირავნობის საგნის გადამუშავების ან სხვა მოძრავ მივთთან შერწყმის უფლება. 
აღნიშნული შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძელზე. ასევე, 
შერწყმის შემთხვევაში, ბანკის გირავნობის უფლება არ შეწყდება/გაუქმება, თუ მოხდება გირავნობის საგნის 
იმგვარად შერწყმა, რაც მისი პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენას შეუძლებელს გახდის.“ 
„25. მხარეები ვთანხმდებით, რომ ბანკის მიერ დამგირავებლის ინფორმირება და მისთვის შეტყობინების გაგზავნა 
მოხდება 152 მუხლის შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.“ 
„26. გირავნობის ხელშეკრულებაში მოცემული საკონტაქტო ნომრის გარდა, მხარეები ვთანხმდებით, რომ 
შესაძლებელია გაფორმდეს დამატებითი ან/და სხვა შეთანხმება, სადაც დამგირავებელი დააფიქსირებს თავის 
დამატებით საკონტაქტო ინფორმაციას. ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს მითითებული საკონტაქტო 
მონაცემები ნებისმიერი სახის ინფორმაციის დამგირავებლისათვის მისაწოდებლად.“ 
„27. კონკრეტული საკომუნიკაციო არხის არჩევა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება ბანკის მიერ 
დამოუკიდებლად. ამასთან, ბანკი არ აგებს პასუხს ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, თუ ინფორმაციის 
მიწოდება ვერ ხერხდება ადრესატის მიერ საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილების გამო და/ან შეიცვალა 
უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრე და აღნიშნულის შესახებ კლიენტს არ უცნობებია ბანკისათვის.“ 
 
22. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 30-ე მუხლი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: 
„მუხლი 30. მოთხოვნის უფლების დათმობის შესახებ (ცესიის) ხელშეკრულება 
1. ცედენტი ვალდებულია გადასცეს ბანკს მის მფლობელობაში არსებული ყველა დოკუმენტი, რომელიც 

დაკავშირებულია დათმობილ მოთხოვნის უფლებასთან, მის ოდენობასთან და სხვა.  
2. ცედენტი აცხადებს თანხმობას, ბანკმა დაუბრკოლებლად წარუდგინოს ნებისმიერ მესამე პირს მოთხოვნის 

დათმობის (ცესიის) ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მას ცედენტზე შესასრულებელი ნებისმიერი 
ვალდებულების ბანკისათვის უპირობო შესრულება, იმ ვადაში, რაც დადგენილია შესასრულებელი 
ვალდებულისთვის. 

3. ბანკი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მესამე პირს ცედენტზე შესასრულებელი ვალდებულების მისთვის 
(ბანკისათვის) შესრულება დათმობილი მოთხოვნის უფლების ფარგლებში.  

4. ცესიის  ხელშეკრულება  მოქმედებს უზრუნველყოფილი საკრედიტო ხელშეკრულებების გათვალისწინებული 
ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.  

5. მხარეები ვთანხმდებით, რომ ბანკის მიერ ცედენტის ინფორმირება და მისთვის შეტყობინების გაგზავნა მოხდება 
152 მუხლის შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

6. ცესიის ხელშეკრულებაში მოცემული საკონტაქტო ნომრის გარდა, მხარეები ვთანხმდებით, რომ 
შესაძლებელია გაფორმდეს დამატებითი ან/და სხვა შეთანხმება, სადაც ცედენტი დააფიქსირებს თავის 
დამატებით საკონტაქტო ინფორმაციას. ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს მითითებული საკონტაქტო 
მონაცემები ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მისთვის მისაწოდებლად. 

7. კონკრეტული საკომუნიკაციო არხის არჩევა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება ბანკის მიერ 
დამოუკიდებლად. ამასთან, ბანკი არ აგებს პასუხს ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, თუ ინფორმაციის 
მიწოდება ვერ ხერხდება ადრესატის მიერ საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილების გამო და აღნიშნულის 
შესახებ ცედენტს არ უცნობებია ბანკისათვის. „ 

23. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების 31-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდა ახალი 
რედაქციით, ასევე დაემატა 6, 7 და 8 პუნქტები: 
„4. ძირითადი მოვალის/მსესხებლის მიერ გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, ბანკი უზრუნველყოფს 
აღნიშნულის თაობაზე სოლიდარული თავდების ინფორმირებას მასთან შეთანხმებული საკომუნიკაციო არხის 
(წერილობით, მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ინტერნეტბანკი, სატელეფონო ზარი და ა.შ.) საშუალებით.“ 
„6. მხარეები ვთანხმდებით, რომ ბანკის მიერ სოლიდარული თავდების ინფორმირება და მისთვის შეტყობინების 
გაგზავნა მოხდება 152 მუხლის შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.“ 
„7. თავდების განაცხადში მოცემული საკონტაქტო ნომრის გარდა, მხარეები ვთანხმდებით, რომ შესაძლებელია 
გაფორმდეს დამატებითი ან/და სხვა შეთანხმება, სადაც სოლიდარული თავდები დააფიქსირებს თავის დამატებით 
საკონტაქტო ინფორმაციას. ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს მითითებული საკონტაქტო მონაცემები 
ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მესაკუთრისათვის მისაწოდებლად.“ 
„8. კონკრეტული საკომუნიკაციო არხის არჩევა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება ბანკის მიერ 
დამოუკიდებლად. ამასთან, ბანკი არ აგებს პასუხს ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, თუ ინფორმაციის 



მიწოდება ვერ ხერხდება ადრესატის მიერ საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილების გამო და აღნიშნულის შესახებ 
სოლიდარულ თავდებს არ უცნობებია ბანკისათვის.“ 
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