
ცვლილება ძალაშია 2020 წლის 10 იანვარი. 
 
ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ „საბანკო მომსახურების პირობებში“ შევიდა 
შემდეგი ცვლილება:  
 
1. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ კერძო ნაწილის (კარი III) პირველი თავის სახელწოდება 
შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თავი I - საკონტაქტო მონაცემებისა და/ან საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების 
სატელეფონო ნომრის დაფიქსირების შესახებ ხელშეკრულება/შეთანხმება“ 
 
2. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „61“ მუხლი და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 61. საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის დაფიქსირების 
შესახებ შეთანხმება 
1. ბანკსა და კლიენტს შორის ფორმდება შეთანხმება „საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების 

სატელეფონო ნომრის დაფიქსირების შესახებ“. 
2. ზემოაღნიშნული შეთანხმებით კლიენტი აფიქსირებს საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების 

სატელეფონო ნომერს (შემდგომში „ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომერი“), რომლზეც 
ბანკი უზრუნველყოფს ონლაინ შესყიდვის/ინტერნეტ ტრანზაქციის დადასტურებისთვის  
განკუთვნილი 3D კოდის (შესაბამისი უსაფრთხოების სტატუსის მქონე შესყიდვის განხორციელების 
შემთხვევაში) და/ან საბანკო პლასტიკური ბარათის გამოყენებით ოპერაციების  დადასტურებისთვის  
დამატებითი უსაფრთხოების სხვა იდენტიფიკატორის/კოდის, საბანკო პლასტიკური ბარათის 
საწყისი PIN კოდის და/ან საბარათე ოპერაციასთან/ფინანსურ ტრანზაქციასთან დაკავშირებული 
საინფორმაციო ხასიათის მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) ან/და აღნიშნულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის კლიენტისათვის მიწოდებას.  

3. ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის შეცვლისას კლიენტი ვალდებულია ბანკში 
დააფიქსიროს ახალი ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომერი. თუ საბანკო პლასტიკური 
ბარათის მფლობელი და მოსარგებლე ერთი და იგივე პირია, ბარათის მომსახურების 
სატელეფონო ნომრის შეცვლის/გაუქმების უფლება აქვს ხსენებულ პირს, ხოლო თუ ბარათის  
მფლობელი და ბარათით მოსარგებლე სხვადასხვა პირია, ბარათის მომსახურების სატელეფონო 
ნომრის შეცვლის უფლება აქვს მხოლოდ ბარათით მოსარგებლეს. ამასთან, ბარათის 
მომსახურების სატელეფონო ნომრის შეცვლის შემთხვევაში, ბანკი უზრუნველყოფს ბარათის 
მფლობელის ინფორმირებას, ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის შეცვლის თაობაზე. 

4. საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის აქტივაცია (აღნიშნული 
მუხლის მე-2 პუნქტის მიზნებისთვის ნომრის გამოყენება) განხორციელდება ამავე ნომერზე 
კლიენტისათვის წინასწარ გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინების საფუძველზე/შემდგომ. 

5. ბანკში კლიენტის მიერ დაფიქსირებული და ერთობლივად აქტიური შეთანხმებული საკონტაქტო 
ნომრისა და  ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის არსებობის შემთხვევაში, ონლაინ 
შესყიდვის/ინტერნეტ ტრანზაქციის დადასტურებისთვის  განკუთვნილი 3D კოდის (შესაბამისი 
უსაფრთხოების სტატუსის მქონე შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში) ან საბანკო პლასტიკური 
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ბარათის გამოყენებით ოპერაციების  დადასტურებისთვის  დამატებითი უსაფრთხოების სხვა 
იდენტიფიკატორის/კოდის, საბანკო პლასტიკური ბარათის საწყისი PIN კოდის და/ან საბარათე 
ოპერაციასთან/ფინანსურ ტრანსაქციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო ხასიათის მოკლე 
ტექსტური შეტყობინების (SMS) ან/და აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
მიღების მიზნებისთვის, შესაბამისი სერვისის ეტაპობრივად აქტივაციის შემდგომ, გამოიყენება 
მხოლოდ ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომერი.“ 
 

3. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი და  
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„2. ბანკი ბარათს დაამზადებს ბარათის მფლობელთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
საფუძველზე. შეკვეთილი და დამზადებული ბარათის აღების/მიღების უფლება აქვს მხოლოდ 
ბარათით მოსარგებლეს.“ 
 

4. „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-16 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „111“ და 
„141“   პუნქტები: 
 

„111. ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის კლიენტის მიერ ბანკში დაფიქსირებისა და 
აღნიშნულ ნომერზე საბანკო პლასტიკური ბარათის საწყისი პინ-კოდის მიღებასთან 
დაკავშირებული მომსახურეობის გააქტიურებისა და უსაფრთხოების სხვა თანმდევი კომპონენტების 
ბარათით მოსარგებლისათვის გადაცემის შემდგომ, ბარათით მოსარგებლეს  ბარათის 
მომსახურების სატელეფონო ნომერზე ეგზავნება  კოდი, რომელიც წარმოადგენს ბარათის 
კუთვნილ პინ-კოდს. აღნიშნული პინ-კოდის  საშუალებით შესაძლებელია საბარათე ოპერაციების 
შესრულება.“ 
 
„141. ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის კლიენტის მიერ ბანკში დაფიქსირებისა და 
აღნიშნულ ნომერზე საბანკო პლასტიკური ბარათის საწყისი პინ-კოდის მიღებასთან 
დაკავშირებული მომსახურეობის გააქტიურების შემდგომ, ბანკი ბარათით მოსარგებლეს გადასცემს 
დალუქულ კონვერტში მოთავსებულ ბარათს და ბარათის პინ-კოდის გააქტიურებისათვის საჭირო 
ინსტრუქციას. ბარათით მოსარგებლე ბარათის მიღებისას ვალდებულია ხელი მოაწეროს ბარათს, 
აღნიშნული მიზნებისთვის სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილას (გარდა Pay Sticker-ისა).“ 
 

5. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-16 მუხლის 49-ე პუნქტი და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„49. ბარათზე ნებისმიერი ცვლილება ხორციელდება ბარათის მფლობელის წერილობითი 
განაცხადის საფუძველზე, გარდა დაფიქსირებული საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების 
სატელეფონო ნომრის ცვლილებისა იმ შემთხვევაში, თუ ბარათის მფლობელი და მოსარგებლე 
სხვადასხვა პირია. ცვლილების მოთხოვნით ბარათის მფლობელს შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ 
სერვის პუნქტს. გამონაკლისი არის მხოლოდ ბარათზე ძირითადი ანგარიშის ცვლილება (გარდა 



ვიზა ბიზნეს ბარათისა), ბარათის დაბლოკვა და სტოპ-სიაში ჩასმა, ბარათზე დღიური 
განაღდების/გადახდების ლიმიტის ცვლილება (გარდა ვიზა ბიზნეს ბარათისა), რომლ(ებ)იც ასევე 
შესაძლებელია სატელეფონო ზარის საშუალებით, შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: *2222 +995 32 
220-22-22, +995 599 214 214 - მხოლოდ 09:00 საათიდან 22:00 საათამდე (2019 წლის 25 
თებერვლიდან - 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე).“ 
 

6. „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-16 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „501“ პუნქტი: 
 

„501. ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის კლიენტის მიერ ბანკში დაფიქსირებისა და 
აღნიშნულ ნომერზე ონლაინ შესყიდვის/ინტერნეტ ტრანზაქციის დადასტურებისთვის განკუთვნილი 
3D კოდის (შესაბამისი უსაფრთხოების სტატუსის მქონე შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში) 
მომსახურეობის გააქტიურების შემდგომ, კლიენტის მიერ ონლაინ შესყიდვის და/ან ინტერნეტ 
ტრანზაქციის შესრულება დაშვებული იქნება მხოლოდ ბარათის მომსახურების სატელეფონო 
ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით მიღებული 3D კოდი საშუალებით. 3D კოდი (3D 
Security), წარმოადგენს ბარათის უნიკალურ ონლაინ იდენტიფიკატორს, რომლის ბარათის 
მომსახურების სატელეფონო ნომერზე მიღება ხდება ერთჯერადად, ყოველი ცალკეული ონლაინ 
ტრანზაქციის/ინტერნეტ შესყიდვის დადასტურებისთვის. 3D კოდი გამოიყენება “Verified by VISA” 
და/ან “MasterCard SecureCode” სტატუსის მქონე ვებ–გვერდებზე შესყიდვების დასადასტურებლად 
და წარმოადგენს დამატებითი უსაფრთხოების საშუალებას VISA და MasterCard ბარათებით 
ინტერნეტ შესყიდვების განხორციელებისას. წინამდებარე პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების 
მიღების მიზნებისთვის, კლიენტი ვალდებულია, ბანკის მიერ შესაბამისი სერვისის  აქტივაციამდე, 
უზრუნველყოს ბარათის მომსახურების სატელეფონო ნომრის ბანკში დაფიქსირება/შესაბამისი 
შეთანხმების გაფორმება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კლიენტი ვერ მიიღებს 501 პუნქტით 
განსაზღვრულ მომსახურებას.“ 
 

7. „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-19 მუხლის „62“ პუნქტის მეპრე აბზაცი/პარაგრაფი 
შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით: 
 

„- კლიენტმა მუდმივად უნდა გააკონტროლოს ბარათის შენახვის ადგილი და ასევე, ბარათზე 
კლიენტის მიერ შერჩეულ ძირითად ანგარიშზე თანხების ბრუნვა. კონტროლი შესაძლებელია 
ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით, ასევე SMS შეტყობინებით, ბანკთან SMS მომსახურების 
ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ნომერზე ან საბანკო პლასტიკური ბარათის მომსახურების 
სატელეფონო ნომერზე, შესაბამისი სერვისის აქტივაციის შემდგომ. SMS შეტყობინებით კლიენტი 
მიიღებს ინფორმაციას ბარათით განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ.“  
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