
 
ცვლილება ძალაშია 2020 წლის 31 მარტიდან. 
  
 
ინტერნეტ გვერდზე - www.procreditbank.ge განთავსებულ „საბანკო მომსახურების პირობებში“ შევიდა შემდეგი 
ცვლილება:  
 
 
1. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების 1-ლი მუხლის 1-ლი ნაწილი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„1. საბანკო მომსახურების პირობები (შემდგომში „საბანკო მომსახურების პირობები“ ან „წინამდებარე დოკუმენტი“) 
არეგულირებს წინასახელშეკრულებო და სახელშეკრულებო ურთიერთობებს სს ,,პროკრედიტ ბანკსა („ბანკი“) და 
კლიენტ(ებ)ს შორის, წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულებების (შემდგომში ,,ხელშეკრულება“) 
შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს და განსაზღვრავს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების 
საფუძველზე გასაწევი საბანკო მომსახურების/პროდუქტის შინაარსს, ყველა პირობას და მხარეთა ყველა უფლება-
მოვალეობას.“ 
 
2. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
 
„3.3. მომსახურება  ინტერნეტ ბანკინგი/მობაილ ბანკინგი;“ 
 
3. საბანკო მომსახურების პირობების მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 181 პუნქტი: 
 

„181. თუ კლიენტი ზეპირი ან/და წერილობითი ფორმით, ბანკს მიმართავს მინდობილობის გაუქმების ან აღნიშნული 

მინდობილობის საფუძველზე მომსახურების შეჩერების მოთხოვნით, კლიენტის მოთხოვნისთანავე და საბანკო 

მომსახურების პირობებით დადგენილი იდენტიფიკაციის პროცესის გავლის საფუძველზე, ბანკი უზრუნველყოფს 

მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ამასთან, კლიენტი ვალდებულია უზრუნველყოს მინდობილობის გაუქმება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

4. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების მე-2 მუხლის მე-20 და 22-ე პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
„20. ნებისმიერი სახის ელექტრონულ ხელმოწერას, მათ შორის, კლიენტთან შეთანხმებული ნებისმიერი 
საკომუნიკაციო არხის საშუალებით დადასტურებას, აქვს მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი 
იურიდიული ძალა, როგორც მხარეთა შორის, ასევე ნებისმიერი მესამე პირის/სუბიექტის მიმართ. 
22. თუ ბანკი და კლიენტი შეთანხმდნენ ელექტრონული კომუნიკაციის დაზღვეულ მეთოდზე, მათ შორის ინტერნეტ 
ბანკინგით, შეთანხმებული საკონტაქტო მონაცემებით ელექტრონულ კომუნიკაციაზე, მაშინ ეს მეთოდი შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას კომუნიკაციისათვის და საბანკო ოპერაციების შესრულებისათვის.“ 
 
5. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობების“ 22 მუხლის მე-2, მე-5, მე-7 და მე-8 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:  
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„2. ბანკი კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაციას ახდენს კლიენტისთვის ბანკის მიერ განსაზღვრული სხვადასხვა საბანკო 
სერვისის მიწოდების მიზნით, ბანკში დადგენილი წესების შესაბამისად. 

5. კლიენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ უნდა იყოს დაზიანებული და მოქმედების ვადის 
დასრულებამდე დარჩენილი უნდა იყოს მინიმუმ 3 (სამი) თვე. 

 
7. კლიენტი ვალდებულია, განაცხადში მიუთითოს სწორი და უტყუარი ინფორმაცია. კლიენტი ადასტურებს და 
მისთვის ცნობილია, რომ ბანკი სხვადასხვა სერვისის (მომსახურების) გაწევის დროს, მათ შორის ახალი სერვისის 
გააქტიურების დროს, გამოიყენებს კლიენტის მიერ განაცხადში მითითებულ მონაცემებს. 
 
8. ვიდეო იდენტიფიკაციის საფუძველზე ბანკის მიერ განსაზღვრული სხვადასხვა საბანკო სერვისის (მომსახურების) 
დისტანციურად მიღება  შეუძლიათ შემდეგ პირებს: 
ა) ფიზიკური პირი, რომელიც ფლობს საქართველოს მოქალაქეობას და აქვს საქართველოს მოქალაქის მოქმედი 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ID ბარათი და/ან 2010 წლიდან გამოშვებული ბიომეტრიული 
პასპორტი.  
ბ) ფიზიკური პირი, რომელიც არ ფლობს საქართველოს მოქალაქეობას, მაგრამ აქვს ბანკის შიდა წესებით 
განსაზღვრული ქვეყნების მოქალაქეობა და ფლობს აქტიურ ანგარიშ(ებ)ს სს პროკრედიტ ბანკში. აღნიშნულმა 
პირმა ვიდეო იდენტიფიკაციისთვის ბანკს უნდა მიმართოს მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი იმ 
დოკუმენტით, რომელიც ბანკში წარდგენილი აქვს უშუალო იდენტიფიკაციის დროს.  
გ) საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, თუ ერთდროულად აკმაყოფილებს ყველა შემდეგ 
პირობას: 

- აღნიშნულ იურიდიულ პირს გააჩნია აქტიური ანგარიშ(ებ)ი სს პროკრედიტ ბანკში; 
- ჰყავს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი მხოლოდ ერთი პირი; 
- წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ფლობს საქართველოს მოქალაქეობას და აქვს 

საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ID ბარათი და/ან 2010 
წლიდან გამოშვებული ბიომეტრიული პასპორტი. 

8.1.  ვიდეო იდენტიფიკაციის საფუძველზე, ბანკში მიმდინარე ანგარიშის გახსნა შეუძლია  ფიზიკურ პირს, 
რომელიც ფლობს საქართველოს მოქალაქეობას და აქვს საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი: ID ბარათი და 2010 წლიდან გამოშვებული ბიომეტრიული პასპორტი. 
8.2. ვიდეო იდენტიფიკაციის საფუძველზე მიმდინარე ანგარიშის გახსნის დროს, კლიენტს გაუაქტიურდება 
საბაზისო საბანკო პროდუქტები. ამასთან, კლიენტის უშუალო იდენტიფიკაციამდე, კლიენტს ეზღუდება ვიდეო 
იდენტიფიკაციით გახსნილ ანგარიშზე საბანკო ოპერაციების წარმოება, გარდა შემდეგი ოპერაციებისა: თანხის 
ჩარიცხვა, სს პროკრედიტ ბანკში არსებულ საკუთარ ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვა, ერთი სავალუტო 
ერთეულიდან მეორეში თანხის კონვერტაცია. 
8.3. ვიდეო იდენტიფიკაციის საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირისთვის მომსახურების მიღება 
დასაშვებია ბანკის მიერ დადგენილი წესებისა და შეზღუდვების შესაბამისად, მხოლოდ შემდეგ სერვისებზე: 
შეთანხმება საკონტაქტო მონაცემების დაფიქსირების თაობაზე/არსებულ შეთანხმებაში საკონტაქტო მონაცემების  
ცვლილება, ანაბრის დარღვევა, ანაბრის პროლონგაციის ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა, ინტერნეტ-ბანკინგის 
განბლოკვა და პლასტიკური ბარათის შეკვეთა/დაბლოკვა.  
8.4. ვიდეო იდენტიფიკაციის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისთვის ისევე, როგორც 
იურიდიული პირისთვის, მომსახურების მიღება დასაშვებია ბანკის მიერ დადგენილი წესებისა და შეზღუდვების 
შესაბამისად.” 
 
6. საბანკო მომსახურების პირობების მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი: 
 



„6. მოცემული მომსახურების რეგისტრაციის და/ან მასში ცვლილების შეტანის მიზნით ბანკი უფლებამოსილია 
გამოიყენოს კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაცია, მუხლი 22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის 
შეზღუდვების, შესაბამისად.“ 
 
7. საბანკო მომსახურების პირობების მე-7 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 26-ე პუნქტი: 
 
„26. საბანკო ანგარიშების რეგისტრაციის და/ან მასში ცვლილების შეტანის მიზნით ბანკი უფლებამოსილია 
გამოიყენოს კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაცია, მუხლი 22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის 
შეზღუდვების, შესაბამისად.“ 
 
8. საბანკო მომსახურების პირობების მე-71 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 პუნქტი: 
 
„8. უმოძრაო ანგარიშების გააქტიურების მიზნით ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს კლიენტის ვიდეო 
იდენტიფიკაცია, მუხლი 22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის შეზღუდვების, შესაბამისად.“ 
 
9. საბანკო მომსახურების პირობების მე-10 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი: 
 
„7. ანაბრების მომსახურების მიზნით ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაცია, მუხლი 
22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის შეზღუდვების, შესაბამისად.“ 
 
10. საბანკო მომსახურების პირობების მე-16 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51-ე პუნქტი: 
 
„51. ბარათის დაბლოკვის/შეკვეთის მიზნით ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაცია, 
მუხლი 22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის შეზღუდვების, შესაბამისად“. 
 
11. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„3. ბანკი ინტერნეტ ბანკინგის საშუალებით უზრუნველყოფს კლიენტისათვის ელექტრონულ საბანკო მომსახურებას, 
რომელშიც შედის ინფორმაციის უზრუნველყოფა ინტერნეტ ბანკინგში ჩართული კლიენტის (ასევე დამატებითი 
კლიენტის) ანგარიშების შესახებ, ელექტრონული საგადახდო დოკუმენტების გაცვლა კლიენტსა და ბანკს შორის, 
საბანკო ანგარიშ(ებ)ის გახსნა, სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებით და/ან მომსახურებით სარგებლობისათვის 
მოთხოვნის/განაცხადის წარდგენა და/ან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება. მოთხოვნის/განაცხადის წარდგენა 
განხორციელდება როგორც ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით, ასევე, კლიენტთან შეთანხმებული ნებისმიერი  
საშუალებით, ხოლო  ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება განხორციელდება მხოლოდ ინტერნეტ ბანკინგის 
მეშვეობით, ელექტრონული წერილობითი ფორმით, რაც საკმარისია მათი ძალაში შესვლისათვის.“ 
 
12. საბანკო მომსახურების პირობების მე-20 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-40 პუნქტი: 
 
„40. ინტერნეტ ბანკინგის რეგისტრაციის/ცვლილების შეტანის მიზნით ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს 
კლიენტის ვიდეო იდენტიფიკაცია, მუხლი 22-ისა და ბანკში დადგენილი წესების, მათ შორის შეზღუდვების, 
შესაბამისად.“ 
 
13. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„4. ბანკი უფლებამოსილია: 
4.1. კლიენტის დამატებითი თანხმობისა და შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად მოახდინოს 

კლიენტის ანგარიშზე ჩარიცხული სახსრების „ჩარჯბექის“ თანხით შემცირება. (ჩარჯბექი – ბარათის ემიტენტის 



მხრიდან ბანკის მიმართ ფინანსური პრეტენზია კლიენტის მიერ ბარათით შესრულებული ოპერაციის თანხის 
დაბრუნების თაობაზე. პრეტენზია წამოიყენება, მაგალითად, ბარათის მფლობელის მხრიდან მის ანგარიშზე 
შესრულებულ ოპერაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში და ა.შ.). ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ „ჩარჯბექი“-ს სახით 
შემოსული ფინანსური პრეტენზიის სრულად დასაფარად კლიენტის ანგარიშზე/ანგარიშებზე არსებული 
თანხები არ იქნება საკმარისი, ბანკი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებით, კლიენტის დამატებითი 
შეტყობინებისა და თანხმობის გარეშე, დაბლოკოს კლიენტის ანგარიშებზე იმ ვადით, სანამ სრულად არ 
დაიფარება „ჩარჯბექი“-ს სახით შემოსული ფინანსური პრეტენზია, ასევე ჩამოჭრას კლიენტის ანგარიშებზე 
არსებული/ჩარიცხული თანხები შეუზღუდავად სანამ სრულად არ დაიფარება დავალიანება. 

4.2. წინა პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დადგომისას, ბანკი უფლებამოსილია დაარიცხოს, ხოლო ასეთ 
შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს პირგასამტეხლო, გადასახდელი თანხის 0,5% ის ოდენობით 
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

4.3. შეუზღუდავად და კლიენტთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე შეატყობინოს საბარათე საგადახდო სისტემას 
(“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) და/ან სამართალდამცავ ორგანოებს და/ან საბარათე 
საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) წევრებს კლიენტის მიერ 
ბარათის გამოყენებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საეჭვო, უკანონო ან ბანკთან შეუთანხმებელი ქმედების 
შესახებ, შესაძლო თაღლითობის შეჩერების ან უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის მიზნით. 

4.4. ჩაატაროს კლიენტის სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში შემოწმება პოს ტერმინალის ფუნქციონირებასთან 
დაკავშირებით კლიენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გაკონტროლების მიზნით. 

4.5. შეაჩეროს კლიენტისათვის მომსახურების გაწევა და/ან მისთვის თანხების ანაზღაურება შემდეგ შემთხვევებში: 
4.5.1. ბარათით შესრულებული თაღლითური, ყალბი, არამართლზომიერი, უკანონო, არასანქცირებული და/ან 

არაავტორიზებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებისას, ოპერაციის შესრულებიდან არაუმეტეს 
180 დღის განმავლობაში. 

4.5.2. ბარათის მფლობელის, ბარათის გამომშვების (ემიტენტის), საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და 
“მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) მიერ პოს ტერმინალის გამოყენებით შესრულებული 
ტრანზაქციის გაპროტესტების შემთხვევაში, სიტუაციის გარკვევამდე. 

4.5.3. თუ კლიენტის ქმედებები ზიანს აყენებს ბანკის და/ან საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და 
“მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) ინტერესებს. 

4.5.4. კლიენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში. 
4.6. იმ შემთხვევაში, თუ 4.5.1–ე და 4.5.2–ე ქვეპუნქტებში მითითებული გარემოებების ბანკის მიერ შეტყობის 

მომენტისათვის კლიენტისათვის თანხები უკვე ანაზღაურებულია, მაშინ ბანკი უფლებამოსილია ჩამოწეროს 
კლიენტის ანგარიშებიდან შესაბამისი ოდენობის თანხები წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული წესით. 
კლიენტს ჩამოწერილი თანხები დაუბრუნდება, თუ 4.5.1–ე პუნქტში მითითებული გარემოებები არ 
დადასტურდება 180 დღის განმავლობაში და/ან 4.5.2–ე ქვეპუნქტში მითითებული პროტესტი აღმოჩნდება 
უსაფუძვლო. 

4.7. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის და/ან საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო 
სისტემები) მიერ ამ უკანასკნელის წესების თანახმად მოხდება იმის დადასტურება, რომ ბარათით 
შესრულებულია თაღლითური, ყალბი, არასანქცირებული და/ან არავტორიზებული ოპერაცია(ები) 
(მიუხედავად იმისა გასულია თუ არა 4.5.1–ე ქვეპუნქტში მითითებული ვადა) და/ან 4.5.2–ე ქვეპუნქტში 
მითითებული პროტესტი აღმოჩნდა საფუძვლიანი, ბანკი უფლებამოსილია შეაჩეროს კლიენტისათვის 
მომსახურების გაწევა, ასევე არ აუნაზღაუროს/შეუწყვიტოს თანხების ანაზღაურება კლიენტს, ხოლო თუ თანხები 
უკვე ანაზღაურებულია და ისინი არ არის ჩამოწერილი 4.6–ე პუნქტის მიხედვით, ამ შემთხვევაშიც ბანკი ასევე 



უფლებამოსილია ჩამოწეროს კლიენტის ანგარიშებიდან შესაბამისი ოდენობის თანხები წინამდებარე 
დოკუმენტით დადგენილი წესით.  

4.8. კლიენტის მოთხოვნისა და მისგან სათანადო მტკიცებულებების წარმოდგენის შემთხვევაში გაასაჩივროს ამ 
დოკუმენტის 4.5.1. და 4.5.2. პუნქტებით შემოსული პრეტენზია/პროტესტი საბარათე საგადახდო სისტემის 
(“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) წესებითა და პირობებით. 

4.9. გარდა ამ მუხლში მითითებული საფუძვლებისა, მომსახურების შეჩერება და/ან შეწყვეტა, ასევე ანაზღაურების 
შეჩერება და/ან შეწყვეტა ბანკს შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობით და/ან საბარათე საგადახდო 
სისტემით (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) გათვალისწინებული შესაბამისი 
საფუძვლების არსებობისას.  

4.10. ბანკი ასევე უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებით შეაფასოს კლიენტის მიერ საბარათე საგადახდო 
სისტემით (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) განხორციელებული ნებისმიერი 
ტრანზაქციის შესაბამისობა წინამდებარე დოკუმენტთან საქართველოს კანონმდებლობასთან და საბარათე 
საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) მიერ დადგენილ წესებთან 
მიმართებაში და ცალმხრივად გადაწყვიტოს საბარათე საგადახდო სისტემით (“ვიზას” და “მასტერქარდის” 
საერთაშორისო სისტემები) განხორციელებული ტრანზაქციის თანხის კლიენტის საბანკო 
ანგარიშზე/ანგარიშებზე ასახვის საკითხი. 

4.11. ბანკი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებით, კლიენტისათვის დამატებითი შეტყობინების გარეშე, 
კლიენტის მიერ  საბარათე საგადახდო სისტემით (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) 
განხორციელებული ტრანზაქციის თანხა  დაბლოკოს კლიენტის საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე 180 დღის 
მანძილზე. 

4.12. განახორციელოს კლიენტთან არსებული პოს ტერმინალის შეცვლა /დემონტაჟი. 
4.13. უარი თქვას ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ ასრულებს ან 

არაჯეროვნად ასრულებს ვალდებულებებს. 
4.14. ექვაირინგით მომსახურების ხელშეკრულება და პოს-ტერმინალის პრე-ავტორიზაციის ფუნქციის ჩართვის 

შესახებ შეთანხმება ასევე შეიძლება შეწყდეს: 
4.14.1. იმ შემთხვევაში თუ კლიენტის ანგარიშზე „ჩარჯბექი“-ს სახით წარმოდგენილი თანხის ანაზღაურება 

კლიენტის მიერ არ მოხდება „ჩარჯბექი“-ს წარმოდგენიდან 10 (ათი) დღის ვადაში; 
4.14.2. კლიენტი უხეშად ან კალენდარული წლის განმავლობაში არანაკლებ ორჯერ დაარღვევს ექვაირინგით 

მომსახურების ხელშეკრულებით ან/და პოს-ტერმინალის პრე-ავტორიზაციის ფუნქციის ჩართვის შესახებ 
შეთანხმებით, წინამდებარე დოკუმენტით ან/და საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” 
საერთაშორისო სისტემები) მიერ დადგენილ წესებს; 

4.14.3. კლიენტის ან უზრუნველყოფის ხელშეკრულების მხარის მიერ დაირღვევა უზრუნველყოფის 
ხელშეკრულებ(ებ)ით ნაკისრი ვალდებულებები; 

4.14.4. შემცირდება უზრუნველყოფის ხელშეკრულებით იპოთეკით დატვირთული ქონების ღირებულება, 
ბანკისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ან წარმოიშობა ასეთი შემცირების საფრთხე და ბანკის 
მხრიდან წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადაში კლიენტის, მიერ არ იქნება წარმოდგენილი 
სათანადო უზრუნველყოფა, ან არ იქნება შევსებული არსებული უზრუნველყოფა; 

4.14.5. დაირღვევა წინამდებარე საბანკო მომსახურების პირობების 31-ე მუხლით დადგენილი პირობები; 
4.14.6. მხარეთა ორმხრივი წერილობითი შეთანხმებით, ნებისმიერ დროს; 
4.14.7. წინამდებარე დოკუმენტით, საქართველოს კანონმდებლობით, საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და 

“მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) მიერ დადგენილი წესებით გათვალისწინებულ სხვა 
შემთხვევებში; 



4.15. ბანკის მხრიდან პოს-ტერმინალის პრე-ავტორიზაციის ფუნქციის ჩართვის შესახებ შეთანხმების  შეწყვეტისას, 
თუ კლიენტს ერიცხება გადაუხდელი დავალიანება ბანკის წინაშე, ბანკი იღებს ვალდებულებას გაუგზავნოს 
სათანადო შეტყობინება (შეტყობინების გაგზავნა ხდება წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი წესითა და 
მხარეთა შორის შეთანხმებულ საკონტაქტო მონაცემებზე) და მოითხოვოს დავალიანების დაუყოვნებლივ ან 
შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში დაფარვა. 

4.16. შეტყობინების მიღების შემდეგ დავალიანების დაფარვა კლიენტის მიერ უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, ან 
შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია კანონით დადგენილი 
წესით მიმართოს სასამართლოს ვალდებულების უზრუნველსაყოფად იპოთეკით დატვირთული ქონების 
რეალიზაციის მოთხოვნით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

4.17. იმ შემთხვევაში თუ პოს-ტერმინალზე პრე-ავტორიზაციის უფლების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე 
ვალდებულებები უზრუნველყოფილია ანგარიშზე არსებული თანხით ვალდებულებების უზრუნველყოფის 
შესახებ შეთანხმებით და კლიენტის მიერ დაირღვევა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ბანკი 
უფლებამოსილია ცალმხრივად, კლიენტისაგან დამატებითი თანხმობისა და შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერ 
დროს და მრავალჯერადად სრულად დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვა უზრუნველყოფის საგნიდან. 

4.18. ბანკი უფლებამოსილია პოს-ტერმინალის პრე-ავტორიზაციის ფუნქციის ჩართვის შესახებ შეთანხმების 
შეჩერების პერიოდის განმავლობაში კლიენტის სასარგებლოდ ჩარიცხული თანხა   დაბლოკოს კლიენტის 
ანგარიშზე იმ დრომდე, სანამ კლიენტის/იპოთეკის საგნის მესაკუთრის მიერ სრულად არ შესრულდება 
შესაბამისი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები. 

4.19. პოს-ტერმინალის პრე-ავტორიზაციის ფუნქციის ჩართვის შესახებ შეთანხმების შეწყვეტისა და პრე-
ავტორიზაციის ფუნქციის გაუქმების შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია 180 (ასოთხმოცი) დღის გასვლამდე 
არ გასცეს უზრუნველყოფის ხელშეკრულების შეწყვეტის/გაუქმების წერილი/თანხმობა, ასევე შეინარჩუნოს 
უზრუნველყოფის ანგარიშზე არსებული თანხა. 

4.20. იმ შემთხვევაში, თუ პრე-ავტორიზაციის უფლების გაუქმებდან/შეწყვეტიდან 180 (ასოთხმოცი) დღის 
განმავლობაში გამოვლინდება კლიენტის მიერ პრე-ავტორიზაციის შეთანხმებისა და მისგან გამომდინარე 
ვალდებულებების დარღვევის ფაქტი, რის გამოც ბანკს წარმოეშობა უფლება თავისი მოთხოვნა 
დაიკმაყოფილოს უზრუნველყოფის ხარჯზე, ბანკი უფლებამოსილია არ გასცეს უზრუნველყოფის 
ხელშეკრულების გაუქმების/შეწყვეტის შესახებ წერილი/თანხმობა ან არ გადმოიტანოს კლიენტის მიმდინარე 
ანგარიშზე თანხა უზრუნველყოფის ანგარიშიდან და სრულად დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნები 
უზრუნველყოფის ანგარიშზე არსებული თანხიდან ან/და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონებიდან.  

4.21. იმ შემთხვევაში, თუ  წინა პუნქტით დადგენილი ვადაში არ გამოვლინდება კლიენტის მიერ პრე-ავტორიზაციის 
შეთანხმებისა და მისგან გამომდინარე ვალდებულებების დარღვევის ფაქტი, რის გამოც ბანკს წარმოეშობა 
უფლება თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს უზრუნველყოფის ხარჯზე, ბანკი ვალდებულია 
უზრუნველყოფის საგნის მფლობელის ან კლიენტის წერილობითი მომართვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის 
ვადაში გასცეს უზრუნველყოფის გათავისუფლების წერილი ან/და გადმოიტანოს კლიენტის მიმდინარე 
ანგარიშზე თანხა უზრუნველყოფის ანგარიშიდან. შესაბამისად, უფლების საჯარო რეესტრში გაუქმების 
საფასურს იხდის განაცხადის წარმომდგენი. 

4.22. დავალიანების გადაუხდელობის გამო სასამართლო წარმოების დაწყების შემთხვევაში, ნებისმიერი 
წარმოშობილი ხარჯი დაიფარება იპოთეკის საგნის რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხიდან. იმ 
შემთხვევაში, თუ იპოთეკის საგნიდან ამონაგები თანხა  არ იქნება საკმარისი უზრუნველყოფილი მოთხოვნის 
სრულად დასაფარად, უზრუნველყოფილი მოთხოვნა არ ჩაითვლება სრულად დაკმაყოფილებულად, 
არამედ ჩაითვლება დაკმაყოფილებულად მხოლოდ იმ ნაწილში, რასაც გასწვდება მისი ოდენობა, ხოლო 
დანარჩენ ნაწილში ვალდებულება ძალაში რჩება.” 



 
14. შეიცვალოს საბანკო მომსახურების პირობების 30-ე მუხლის მე-5 და მე-17  პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„5. კლიენტი უფლებამოსილია ეკვაირინგის და მისგან გამომდინარე მომსახურების ფარგლებში ბანკისგან მიიღოს 
ტექნიკური მომსახურება/მხარდაჭერა, რომლის ღირებულებაც შედის კლიენტის მიერ გადახდილ საკომისიოებში. 
 
17. კლიენტი იღებს გადახდის ვალდებულებას და ამ მიზნით ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას, საბარათე 
საგადახდო სისტემისგან (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები) და/ან ბარათის ემიტენტისგან 
ანგარიშგების მიღების დღეს, ან/და ბანკის, საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” 
საერთაშორისო სისტემები), ბარათის ემიტენტის ან მესამე პირის სასარგებლოდ თანხის გადახდის ვადის დადგომის 
დღეს, ხელშეკრულების/წინამდებარე დოკუმენტის პირობების თანახმად, ხელშეკრულებაში მითითებული 
კლიენტის საბანკო ანგარიშ(ებ)იდან და ასევე ბანკში არსებული კლიენტის ნებისმიერი სხვა ანგარიშ(ებ)იდან 
წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი წესით თანხა უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს ბანკის, საბარათე საგადახდო 
სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები), ბარათის ემიტენტის და/ან მესამე პირის 
სასარგებლოდ, კერძოდ: 
17.1. ხელშეკრულებ(ებ)ით და/ან წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული ბანკის საკომისიოს თანხა, 
პირგასამტეხლო, ჯარიმა და/ან სხვა ნებისმიერი სახის გადასახდელი თანხა. 
17.2. თანხები, რომლებიც ჩამოეწერა ბანკს საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და “მასტერქარდის” 
საერთაშორისო სისტემები), ბარათის ემიტენტის, მესამე პირის მოთხოვნით, ან ბარათის მფლობელის განცხადების 
საფუძველზე, იმ ოპერაციებთან მიმართებაში, რომლებიც კლიენტის სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში 
განხორციელდა ბარათის გამოყენებით, მათ შორის “ჩარჯბექის” თანხა. 
17.3. თანხები, რომლებიც წარმოადგენს ბარათის გამოყენებით განხორციელებული კრედიტული ოპერაციის 
შედეგს (საქონლის დაბრუნება და მომსახურებაზე უარის თქმა და ა.შ.). 
17.4. “ჩარჯბექის” დამუშავებასთან დაკავშირებული ბანკის დანახარჯების საკომპენსაციო თანხა. 
17.5. ყველა კომპენსაციის, კურსთა სხვაობის, პირგასამტეხლოს, ჯარიმის და სხვა გადახდების თანხები, რომლებიც 
წარმოადგენს ბარათის მომსახურების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შედეგს. 
17.6. ხელშეკრულებისა და წინამდებარე დოკუმენტის პირობების, საბარათე საგადახდო სისტემის (“ვიზას” და 
“მასტერქარდის” საერთაშორისო სისტემები), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით ბანკისათვის 
მიყენებული ზიანის თანხა.” 
 
15. საბანკო მომსახურების პირობების 30-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-20 და 21-ე პუნქტები: 
 
„20. მხარეთა შეთანხმებით ექვაირინგის მომსახურება და მისგან გამომდინარე კლიენტის ვალდებულებები 
შესაძლებელია უზრუნველყოფილი იყოს კლიენტის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებით 
(იპოთეკა) ან/და  ანგარიშზე არსებული თანხით ვალდებულებების უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმებით. რაზეც 
დამატებით ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.  
21. იპოთეკის და ანგარიშზე არსებული თანხით ვალდებულებების უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმებაზე 
დამატებით ვრცელდება წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი მოთხოვნები და პირობები.“  
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