
ცვლილებები ძალაშია 12/09/2017–დან 

ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ  დამატებით სახელშეკრულებო 

პირობებში შევიდა შემდეგი ცვლილებები: 

 

1. შეიცვალოს დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-2 მუხლი და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად:   

„მუხლი 2. თანხმობა ინფორმაციის  დამუშავებაზე 

1. ამ მუხლში მოცემული ტერმინების განმარტება: 

ა) ინფორმაციის დამუშავება - ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური 

საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, 

კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, 

შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, 

გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, 

დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება; 

ბ) ინფორმაცია - საბანკო და კომერციული, პერსონალური მონაცემების, ბიომეტრიული 

მონაცემების შემცველი ნებისმიერი ინფორმაცია; 

გ) პირდაპირი მარკეტინგი - ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა 

სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის,მომსახურების, დასაქმების ან დროებითი 

სამუშაოს შეთავაზება; 

2. საქართველოს კანონის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომლის მიზანია 

პერსონალურ  

მონაცემთა დამუშავებისას, უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა 

და კანონის კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

 

2.1. კლიენტი აცხადებს თანხმობას და უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, დაამუშავოს 

კლიენტის შესახებ ინფორმაცია (ინფორმაცია - საბანკო და კომერციული, პერსონალური 

მონაცემების, ბიომეტრიული მონაცემების შემცველი ნებისმიერი ინფორმაცია), მათ შორის, 

გამოითხოვოს/მიიღოს ინფორმაცია სს „კრედიტინფო საქართველოდან”, გადასცეს კლიენტის 

შესახებ ინფორმაცია სს „კრედიტინფო საქართველოს”, გამოითხოვოს/გადაამოწმოს 

ინფორმაცია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან, ხელმისაწვდომი გახადოს 

ინფორმაცია ბანკის დამფუძნებელთათვის და მათი მაკონტროლებელი სუბიექტებისათვის, 

ხელმისაწვდომი გახადოს სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომსახურების გამწევი მესამე 

პირებისათვის, მხოლოდ შემდეგი მიზნებისათვის: 

 კლიენტისთვის ნებისმიერი სახის საბანკო მომსახურების გაწევა;  

 ბანკის მიზნებისათვის სხვადასხვა ტიპის კვლევის/მომსახურების განხორციელება; 

 ბანკის დამფუძნებელთან ანგარიშგება; 

 საბანკო მომსახურებასთან დაკავშირებული ექსპერტიზის ჩატარება; 

 პირდაპირი მარკეტინგი; 

 სს „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში კლიენტის შესახებ ინფორმაციის 

აღრიცხვა; 

 სხვადასხვა (ვიზა, მასტერქარდი და სხვა საბანკო მომსახურებასთან დაკავშირებულ) 

წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობა. 

 

კლიენტის მიერ წინამდებარე თანხმობა გაცემულია ზემოაღნიშნული მიზნებით ინფორმაციის 

დამუშავებისათვის საჭირო ვადით.  

 

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტთან გაფორმებულია გენერალური ხელშეკრულება (საბანკო 

პროდუქტებით/მომსახურებით სარგებლობის მიზნით), კლიენტი ბანკს ანიჭებს უპირობო 
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უფლებას, ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის, აღნიშნული გენერალური ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის განმავლობაში დაამუშავოს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია კლიენტის 

დამატებითი თანხმობის გარეშე. გენერალური ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

განმავლობაში კლიენტის შესახებ ინფორმაციის დამუშავება მოიცავს მაგრამ არ 

შემოიფარგლება, ბანკის მიერ კონკრეტული საბანკო პროდუქტის ან მომსახურების 

შეთავაზების შესაძლებლობის განხილვის მიზნით, ინფორმაციის კრედიტ ინფო საქართველოს 

მონაცემთა ბაზაში გადამოწმებას. ძალაში მყოფი გენერალური ხელშეკრულება განიხილება 

კლიენტის ავტომატურ თანხმობად. 

  

ინფორმაცია შესაძლებელია დამუშავდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად. ამასთან, პირები, რომლებიც ამუშავებენ ინფორმაციას, 

უზრუნველყოფენ ინფორმაციის, საერთაშორისოდ აღიარებული უსაფრთხოების 

სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, დაცულ გარემოში შენახვას და 

გაცვლას დაცული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით. ინფორმაცია  ბანკში ინახება მხოლოდ 

იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია ინფორმაციის  დამუშავების მიზნის მისაღწევად 

კანონმდებლობითა და ბანკის წესებით დადგენილი შენახვის ვადების გათვალისწინებით.  

 

ინფორმაციის  დამუშავებაზე კლიენტის მიერ უარის თქმის შემთხვევაში, ბანკი 

უფლებამოსილია უარი თქვას კლიენტის მომსახურებაზე და/ან შეწყვიტოს მასთან 

გაფორმებული ნებისმიერი სახისა და შინაარსის ხელშეკრულება.  

 

კლიენტი უფლებამოსილია, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ნებისმიერ 

დროს მოსთხოვოს ბანკს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის 

გამოყენების შეწყვეტა, ასევე მოითხოვოს ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების 

თაობაზე, მოითხოვოს მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და 

განადგურება.  

კლიენტს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი განაცხადოს მის მიერვე 

მიცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ 

მონაცემთა განადგურება (აღნიშნული არ ვრცელდება ფულადი ვალდებულებების 

შესრულების შესახებ მისივე თანხმობით დამუშავებულ ინფორმაციაზე).  

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია 

შემდეგ ბმულზე: http://personaldata.ge/. “ 

 
 
 
 

2. შეიცვალოს დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-3 მუხლი და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად:   

„მუხლი 3. წინამდებარე დოკუმენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი. 

1. კლიენტი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ 

დროს, ცალმხრივად, მრავალჯერადად შეიტანოს ნებისმიერი შინაარსის დამატება/ცვლილება 

წინამდებარე დოკუმენტში და/ან საბანკო მომსახურების ტარიფებში, რომლითაც:  

ა) ცვლილება შევა უკვე არსებულ უფლებაში და/ან ვალდებულებაში, ან/და განისაზღვრება 

ბანკის და/ან კლიენტის ახალი უფლება და/ან ახალი ვალდებულება.  

ბ) შეიცვლება უკვე არსებული საკომისიო(ებ)ის/საფასურ(ებ)ის/სხვა სახის გადასახდელი 

თანხების ტარიფების ოდენობა და/ან დაწესდება ახალი საკომისიო(ებ)ი/საფასურ(ებ)ი/სხვა 

სახის გადასახდელი თანხები და მათი ტარიფები. 

2. განხორციელებული ცვლილებები/დამატებები აისახება წინამდებარე დოკუმენტში, 

ხოლო ტარიფებში შესული ცვლილებები/დამატებები აისახება ბანკის შესაბამის დოკუმენტში. 
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ცვლილებები/დამატებები ხელმისაწვდომი იქნება კლიენტებისათვის ბანკის ოფისებში და/ან 

ბანკის ინტერნეტ გვერდზე. 

3. იმ ცვლილებების/დამატებების ძალაში შესვლისათვის, რომელიც ხორციელდება ბანკის 

სასარგებლოდ, საკმარისია ცვლილებები განთავსდეს ბანკის ოფისებში და/ან ვებ გვერდზე 

www.procreditbank.ge, რის თაობაზეც, ბანკი ცვლილების/დამატების ძალაში შესვლამდე 

მინიმუმ ერთი თვით ადრე შეატყობინებს კლიენტს მასთან შეთანხმებული საკომუნიკაციო 

არხის (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 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. ბანკს არ აქვს ცვლილებების/დამატებების შესახებ ინფორმაციის კლიენტისათვის 

შეტყობინების ვალდებულება, როდესაც ცვლილება/დამატება ხორციელდება კლიენტის 

სასარგებლოდ. 

5. კლიენტი იღებს ვალდებულებას პერიოდულად გაეცნოს ბანკის ოფისებში და/ან ვებ 

გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას ცვლილებ(ებ)ის/დამატებების თაობაზე.” 
 

3. შეიცვალოს დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-6 მუხლის მე-3 და მე-4 პუქნტი და 

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„3. 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. 

4. თუ კლიენტი არ დაეთანხმა ბანკის მიერ შეცვლილ საპროცენტო განაკვეთს, იგი 

ვალდებულია, ცვლილების ძალაში შესვლამდე დააბრუნოს/დაფაროს საბანკო პროდუქტის 

მთლიანი თანხა, დარიცხული პროცენტი.” 
 

4. შეიცვალოს დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-11 მუხლი და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად:   

„მუხლი 11. კრედიტის წინსწრებით დაფარვა, კრედიტის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო 

1. მსესხებელი 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: 

ა)  თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში 

კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;  

ბ) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში 

კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;  

გ) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში 

კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.  

http://www.procreditbank.ge/


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 მსესხებლის მხრიდან დაუთანხმებლობის 

მიზეზით.  

3.იმ შემთხვევაში, თუ ბანკი შესაბამისი კანონმდებლობით არ იქნება შეზღუდული იმაში, რომ 

საკუთარი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს კრედიტის ვადამდე დაფარვის საკომისიო, 

მხარეები თანხმდებიან, რომ მსესხებლის ან მესამე პირის მიერ კრედიტის ვადამდე სრულად ან 

ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში, იგი ვალდებულია გადაუხადოს ბანკს ვადამოსულ 

გადახდაზე ზედმეტად გადახდილი თანხის 7%, მიუღებელი სარგებლის ანაზღაურების სახით. 

კრედიტის სრულად ან ნაწილობრივ ვადამდე დაფარვის საკომისიო შეიძლება ბანკის 

შეხედულებისამებრ შემცირდეს 4%-მდე, იმ შემთხვევაში თუ ბანკი დარწმუნდება, რომ 

მსესხებელი/მესამე პირი კრედიტს ფარავს საკუთარი სახსრებით. 

4.იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი ფიზიკურ პირი წინასწარ ფარავს მაქსიმუმ სამი შენატანის 

ოდენობის თანხას, ბანკი უფლებამოსილია არ დააკისროს წინასწარი დაფარვის საკომისიო. 

აღნიშნული პირობა მოქმედებს მსესხებლის მიერ ამ მოქმედების განხორციელებაზე მხოლოდ 

თვეში ერთხელ. იგივე პირობები ვრცელდება მესამე პირის მიერ კლიენტი ფიზიკური პირის 

სესხის დაფარვის შემთხვევაში. 

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.” 

 

5. დამატებით სახელშეკრულებო პირობებს დაემატოს 231 მუხლი შემდეგი რედაქციით:   

„მუხლი 231. დამატებითი პირობები საკრედიტო ხელშეკრულებებისათვის, რომლებიც 

გაფორმებულია „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში: 

1. ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  

1.1.       ტრანში - ბანკის მიერ პროექტის ფარგლებში ერთსა და იმავე მსესხებელზე ერთი 

მიმდინარე კრედიტის ნაწილ–ნაწილ, ეტაპობრივი გაცემა, რომელიც არ წარმოადგენს 

პარალელურ კრედიტს; 

1.2. პარალელური კრედიტი - შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში ერთსა და 

იმავე მსესხებელზე გაცემული რამდენიმე მიმდინარე კრედიტი; 

1.3. პროექტი – სააგენტოს მიერ  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის #365 

დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ 

ფარგლებში განხორციელებული თანადაფინანსების პროექტი (შემდგომში „პროექტი“) 



1.4. სააგენტო – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი ს(ს)იპ „მეწარმეობის განვითარების სააგენტო“ (ს/კ 204582763) მისი ყველა 

უფლებამონაცვლე და სამართალმემკვიდრე; 

1.5. მიზნობრივი თანადაფინანსება – პროექტი ფარგლებში მსესხებლისთვის სააგენტოს მიერ 

არაუმეტეს 24 თვის განმავლობაში დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის 

ნაწილობრივი დაფინანსება სესხის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან მომდევნო 29 თვის 

განმავლობაში.  

2. მსესხებელი ან მესამე პირი, საკუთარი სახსრებით კრედიტის ვადამდე სრულად ან 

ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში, ვალდებულია მიუღებელი სარგებლის ანაზღაურების 

სახით გადაუხადოს ბანკს ვადამოსულ გადახდაზე ზედმეტად გადახდილი თანხის 0% 

(კრედიტის ვადამდე დაფარვის საკომისიო).  

3. მსეხებელი უფლებამოსილია, კრედიტის (მათ შორის დაფარვის გრაფიკით 

გათვალისწინებული გადახდების) ვადამდე სრულად ან ნაწილობრივ წინსწრებით დაფარვა 

განახორციელოს მხოლოდ სააგენტოს მიერ დაფარვის დღისთვის მიზნობრივი 

თანადაფინანსების სრულად ჩარიცხვისა და ნაკისრი ვალდებულებების სრულად 

შესრულების შემთვევაში. 

4. თუ ბანკსა და მსესხებელს შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია კრედიტის ნაწილ-

ნაწილ (ტრანშებად) გაცემა, ბანკის მიერ კრედიტის ყოველი მომდევნო ნაწილის გაცემა 

წარმოებს მხოლოდ უკვე გაცემული წინა კრედიტის ხელშეკრულების (ასევე გაცემული წინა 

კრედიტის მიზნობრიობის), მსესხებლის მიერ შესრულების შემთხვევაში.  

5. მსესხებელი წინასწარ აცხადებს თანხმობას და ბანკს ანიჭებს უპირობო უფლებას, რომ ბანკმა 

მსესხებლთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე გადასცეს სააგენტოს პროექტის ფარგლებში 

მსესხებელის მიერ კრედიტების/სესხების გაცემის მოთხოვნის მიზნით წარდგენილი 

განაცხადების, წარდგენილი საბუთებისა და გაცემული კრედიტების/სესხების შესახებ 

ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის: მსესხებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, გაცემული 

კრედიტების/სესხების მიზნობრიობა, ოდენობა, ვადა და საპროცენტო განაკვეთი, მიმდინარე 

კრედიტების/სესხების მოცულობა, დარიცხულ პროცენტი, კრედიტთან/სესხთან 

დაკავშირებული გადახდების ვადები (მათ შორის დაფარვის გრაფიკი) და გადახდების 

დროულობა, დავალიანების ნაშთი, უზრუნველყოფის საგანი და მისი საიდენტიფიკაციო 

მონაცემები, ასევე სასამართლო სამართალწარმოების და სააღსრულებო წარმოების 

შედეგები და სხვა ნებისმიერ სახის ინფორმაცია. აგრეთვე შეუფერხებლად მოიპოვოს 

ზემოაღნიშნული ინფორმაცია სააგენტოსაგან. 

6. მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ბანკს მიზნობრივი 

თანადაფინანსების შეწყვეტის/შეჩერების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

7. თანხის გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში პროცენტიდან პროცენტის 

გადახდევინება არ დაიშვება.“ 
 


