ცვლილებები ძალაშია 29/12/2017–დან
ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ დამატებით სახელშეკრულებო
პირობებში შევიდა შემდეგი ცვლილებები:
1. შეიცვალოს დამატებითი სახელშეკრულებო პირობების მე-7 მუხლის მეოთხე პარაგრაფი
და მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 7. მსესხებლის სპეციალური ვალდებულებები. პროცენტის ცვლილება ამ
ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში
1.
კრედიტის გაცემის შემდგომ მსესხებელი ვალდებულია, იურიდიული პირის
შემთხვევაში 3 (სამი), ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში 1 (ერთი) თვის განმავლობაში
უზრუნველყოს საკუთარი შემოსავლ(ებ)ის/ჩარიცხვების და/ან სახელფასო ჩარიცხვ(ებ)ის
სს პროკრედიტ ბანკში გადმოტანა და შენარჩუნება მთელი სახელშეკრულებო პერიოდის
განმავლობაში. მსესხებელი ასევე ვალდებულია ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმების
მომენტში არსებული ჩარიცხვები/შემოსავლ(ებ)ი და/ან სახელფასო ჩარიცხვ(ებ)ი
შეინარჩუნოს სს პროკრედიტ ბანკში მთელი სახელშეკრულებო პერიოდის განმავლობაში.
აღნიშნული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია
ცალმხრივად, მრავალჯერადად, მსესხებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე გაზარდოს
საკრედიტო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთი დაკრედიტების
ნებისმიერ სტადიაზე არაუმეტეს 2 %-ის ოდენობით (ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
საპროცენტო განაკვეთის ოდენობა განისაზღვრება ბანკის შეხედულებით, 2 %-ის
ფარგლებში).
2.
თუ მსესხებლის შემოსავლ(ებ)ი/ჩარიცხვები და/ან სახელფასო ჩარიცხვ(ებ)ი
გადატანილი იქნება სს “პროკრედიტ ბანკიდან” ან თუ შეწყდება ნებისმიერი მიზეზით,
ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად, მრავალჯერადად, მსესხებლის დამატებითი
თანხმობის გარეშე გაზარდოს საკრედიტო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული საპროცენტო
განაკვეთი დაკრედიტების ნებისმიერ სტადიაზე არაუმეტეს 2 %-ის ოდენობით (ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთის ოდენობა განისაზღვრება ბანკის
შეხედულებით, 2 %-ის ფარგლებში).
3.
ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად, მრავალჯერადად, მსესხებლის დამატებითი
თანხმობის გარეშე, გაზარდოს საკრედიტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული საპროცენტო
განაკვეთი მაქსიმუმ 3 %-ით, თუ მსესხებელი არამიზნობრივად გამოიყენებს კრედიტს,
ან/და ვერ წარმოადგენს კრედიტის მიზნობრივად გამოყენების დამადასტურებელ
დოკუმენტებს ან/და დაარღვევს ხელშეკრულებით შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმის
პირობებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
4.
სესხის გასაცემად ბანკისთვის რესურსის წარმომდგენი მესამე პირი, კანონით
განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს
გაეცნოს/იქონიოს
წვდომა
მსესხებელთან
დაკავშირებულ
ნებისმიერ
ინფორმაციასთან/შეხვდეს მსესხებელს.“

2. დაემატოს დამატებით სახელშეკრულებო პირობებს 201 მუხლი და ჩამოყალიბდეს
შემდეგნაირად:
„მუხლი 201. ხელშეკრულება ოვერდრაფტის “Flex Fund” დაშვების შესახებ

1.
კლიენტი აცხადებს და ადასტურებს, რომ მის მიერ ხელშეკრულების დადების
დღისთვის ბანკისათვის წარმოდგენილი ინფორმაცია არსებული ვალდებულებების და
მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (ნებისმიერი ანგარიში, დებულება ან
დოკუმენტაცია ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანი ოპერაციების შესახებ,
საგადასახადო ანგარიშგების ჩათვლით) არის უტყუარი და ზუსტი. მისთვის ცნობილია,
რომ ბანკისათვის სამეურნეო ან ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ყალბი ცნობის
მიწოდება კრედიტის მიღების, ან მისი ოდენობის გაზრდის მიზნით წარმოადგენს საკმარის
საფუძველს გაფორმებული ხელშეკრულების ან მისი ნებისმიერი ნაწილის დასარღვევად,
შესაწყვეტად, მოსაშლელად, შესაჩერებლად და/ან გასაუქმებლად, და აგრეთვე იწვევს
საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დადგენილ პასუხისმგებლობას.
2.
ოვერდრაფტის თანხაზე პროცენტის დარიცხვა დაიწყება კლიენტის მიმდინარე
ანგარიშზე დაშვებული ლიმიტის ათვისებიდან მეორე დღეს. კრედიტის თანხაზე
პროცენტის დარიცხვა ხდება ყოველდღიურ საფუძველზე, ამასთან წელიწადში დღეთა
რაოდენობა უტოლდება 365-ს, ხოლო თვეში 30 დღეს. კრედიტზე პროცენტების
დარიცხვისას მხედველობაში მიიღება წლიური საპროცენტო განაკვეთი და ფაქტიური
კალენდარული დღეების რაოდენობა, რომლის განმავლობაშიც ხდება კრედიტით
სარგებლობა.
3.
ოვერდრაფტის დავალიანების (ოვერდრაფტის ძირითადი თანხა და/ან პროცენტი)
ვადაში არ დაფარვის ან არასრულად დაფარვის შემთხვევაში, ბანკი იტოვებს უფლებას
ცალმხრივად შეაჩეროს ოვერდრაფტის მოქმედება დავალიანების სრულად დაფარვამდე.
აღნიშნულის შემდეგ ბანკი უფლებამოსილია განიხილოს კლიენტის ანგარიშზე
ოვერდრაფტის დაშვების მიზანშეწონილობა.
4.
ოვერდრაფტის ვადამოსული შენატანის (ოვერდრაფტის ძირითადი თანხა და/ან
პროცენტი) ვადაში არ დაფარვის ან არასრულად დაფარვის შემთხვევაში ბანკი დაარიცხავს
ოვერდრაფტს
ხელშეკრულებით
განსაზღვრულ
პირგასამტეხლოს,
ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე.
5.
ბანკი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს ოვერდრაფტის ლიმიტი
კლიენტის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, თუ მისთვის ცნობილი გახდა კლიენტის
შემოსავლების ოდენობის შემცირების ან ბანკების ან ორგანიზაციების მიმართ
წარმოქმნილი დამატებითი სასესხო ვალდებულებების შესახებ.
6.
კლიენტი იღებს ვალდებულებას წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს
ბანკს რეგულარული შემოსავლის თანხის და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
ცვლილების შესახებ.
7.
კლიენტის მიერ ბანკის წინაშე არსებული რაიმე 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 ოვერდრაფტის ხელშეკრულების საფუძველზე
დაშვებული ოვერდრაფტის თანხა სრულად, მასზედ დარიცხული პროცენტითა და
არსებული სხვა გადასახდელებით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მას მოსთხოვოს ბანკს
სხვა სახის საკრედიტო/სასესხო დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ ვადამდე
დაფარვა.
8.
კლიენტს ხელშეკრულების მოშლის უფლება აქვს მისი მოქმედების ნებისმიერ
სტადიაზე.
9.
კლიენტი თანახმაა ოვერდრაფტის ხელშეკრულების მოქმედების ვადის
დასრულების შემდეგ მის პერიოდულად ავტომატურ გაგრძელებებზე. განახლებული
ხელშეკრულება ვადის ამოწურვისას ყოველ ჯერზე ექვემდებარება პროლონგაციის იგივე
წესს.
10.
გარდა კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით და/ან წინამდებარე
დოკუმენტით გათვალისწინებული საფუძვლებისა, კლიენტის უფლება გამოიყენოს
ოვერდრაფტი ცალმხრივად უქმდება ბანკის მიერ ასევე შემდეგ შემთხვევებში:

a.
აღარ მოხდა ოვედრაფტის ვადის გაგრძელება.
b.
კლიენტის ანგარიშზე შეწყდა/შემცირდა რეგულარული შემოსავალი/კლიენტს
შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც გაიცა ოვედრაფტი.
c.
თუ კლიენტის მიერ არ მოხდება ვალდებულებების შესრულება ან ბანკისთვის
ცნობილი გახდა, რომ მსესხებელი მომავალში ვეღარ შეასრულებს მას.
d.
კლიენტის რეგულარული შემოსავლის თანხა საკმარისი არ არის ოვერდრაფტის
თანხის და მასზე დარიცხული პროცენტის დასაფარად.
11.
კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ბანკს ამ მუხლის მე-10
პუნქტში
მითითებული გარემოებების შესახებ.
12. კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაფაროს ოვერდრაფტი, მასზე დარიცხული
პროცენტი, პირგასამტეხლო, ასევე ნებისმიერი სხვა დავალიანება ამ მუხლის მე-10
პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში.“

