
ცვლილება ძალაშია 2020 წლის 04 აგვისტოდან.  

ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ „საბანკო მომსახურების პირობებში“ შევიდა 
შემდეგი ცვლილება: 

1. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-13 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„მუხლი 13. ზრდადი ანაბარი  
1. ბანკსა და კლიენტს შორის ფორმდება ,,ზრდადი ანაბრის ხელშეკრულება”. 
2. წინამდებარე ანაბარი წარმოადგენს ვადიანი ტიპის ანაბარს.   
3. ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას პირველადი შენატანის გარეშე, ნულოვანი ნაშთით. 

მინიმალური მოთხოვნები ანაბრის ფიქსირებული თანხით გახსნისთვის ან საპროცენტო 
სარგებლის მიღებისთვის განსაზღვრული არ არის.  

4. ანაბრის თანხის შემცირება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ შეიძლება. 
5. წინამდებარე ანაბრის ხელშეკრულებებზე ვრცელდება შემდეგი პირობა: ყოველი 

კალენდარული თვის განმავლობაში ანაბარზე სავალდებულოა შენატანის განხორციელება 
(განთავსება) მინიმუმ 50 (ორმოცდაათი) ერთეულის ოდენობით (ერთდროულად ან ნაწილ-
ნაწილ) ანაბრის ვალუტაში. კალენდარული თვის განმავლობაში ანაბარზე განთავსებული 
თანხების ჯამური ოდენობა არ უნდა იყოს სავალდებულო შენატანის მინიმალურ ოდენობაზე 
ნაკლები. ყოველთვიური სავალდებულო შენატანის მოთხოვნა არ ვრცელდება ანაბრის გახსნის 
და დასრულების თვეებზე. ანაბარზე სავალდებულო შენატანის მაქსიმალური ზღვარი/ლიმიტი 
დადგენილი არ არის. 

6. მეანაბრე უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მაქსიმუმ ორჯერ 

დაარღვიოს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ყოველთვიური შენატანის განხორციელების 
ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე ცალმხრივად 
შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რასაც მოჰყვება ამ მუხლის მე–8 პუნქტით განსაზღვრული შედეგები.  

7. საპროცენტო სარგებელი ერიცხება დარიცხვის (გაანგარიშების) მომენტისათვის ანაბარზე 
განთავსებულ თანხებს. 

8. ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ანაბარზე არსებულ თანხას, ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან მისი შეწყვეტის დღის ჩათვლით არსებულ პერიოდზე, დაერიცხება მხოლოდ 
ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევისათვის გათვალისწინებულ წლიური საპროცენტო 

სარგებელი და ანაბარზე არსებული თანხა სრულად გადაიტანება ხელშეკრულებაში 
მითითებულ მიმდინარე ტიპის ანგარიშზე. 

9. საპროცენტო სარგებლის მეანაბრისათვის გადახდა ხდება ყოველთვიურად. ხელშეკრულების 
ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ბანკის მიერ მეანაბრისათვის ზედმეტად გადახდილი 
საპროცენტო სარგებელი გამოიქვითება ანაბრის თანხიდან.“ 

 



2. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 182 მუხლი და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 182. ციფრული საფულე 

1. კლიენტს შეუძლია ბანკის მიერ განსაზღვრული პლასტიკური ბარათ(ებ)ი გამოიყენოს ციფრულ 
საფულეში, რომლის საშუალებითაც შესაძლებლობა ეძლევა, შესაბამის ელექტრონულ 
მოწყობილობაში (ელექტრონული მოწყობილობები გულისხმობს მობილურ ტელეფონს, 
ტაბლეტს, ჭკვიან საათს და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს) ჩაწერილი პროგრამული 
უზრუნველყოფის გამოყენებით ელექტრონულად აწარმოოს საბარათე ოპერაციები  და მიიღოს 
ინფორმაცია შესრულებული საბარათე ოპერაციების შესახებ. მოცემული საბანკო 
მომსახურებით სარგებლობისთვის აუცილებელია პლასტიკური ბარათ(ებ)ის აქტივაცია 
ციფრულ საფულეში.   

2. ციფრული საფულის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ვრცელდება შესაბამისი ელექტრონული 
მოწყობილობის ვენდორის წესები და პირობები. ციფრული საფულის საშუალებით გაწეულ 
საბანკო მომსახურებაზე ვრცელდება წინამდებარე საბანკო მომსახურების პირობები, მათ 
შორის, ბარათების უსაფრთხოების სახელმძღვანელო და ბარათების დებულებები. 

3. ციფრული საფულით საბანკო მომსახურების გასააქტიურებლად კლიენტმა მის სახელზე 
არსებული პლასტიკური ბარათ(ებ)ი უნდა დაარეგისტრიროს ელექტრონულ მოწყობილობაში 
ჩაწერილ პროგრამულ უზრუნველყოფაში. ბარათ(ებ)ის აქტივაცია უნდა დადასტურდეს ბანკსა 
და კლიენტს შორის პლასტიკური ბარათებისთვის შეთანხმებულ ტელეფონის ნომერზე 
გაგზავნილი ერთჯერადი კოდით. 

4. ციფრული საფულით სარგებლობისთვის, მათ შორის, კონკრეტული გადახდების 
ავტორიზაციისთვის/დადასტურებისთვის და შესრულებული საბარათე ოპერაციების შესახებ 
ინფორმაციის მიღებისთვის გამოიყენება პერსონალური იდენტიფიკაციის მონაცემები, 
რომელიც განსაზღვრულია ელექტრონული მოწყობილობის ვენდორის მიერ ციფრული 
საფულით სარგებლობისათვის. პას-კოდი/თითის ანაბეჭდი (Touch ID)/იდენტიფიკაცია სახით 
(Face ID) და ყველა ის მონაცემი, რომელიც გამოიყენება პროგრამულ უზრუნველყოფაში 
შესვლის/სარგებლობის/ავტორიზაციის მიზნით, არის პერსონალური იდენტიფიკაციის 
საშუალება. კლიენტი ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული მონაცემების კონფიდენციალურობა 
და უზრუნველყოს მონაცემებისა და, აგრეთვე, შესაბამისი ელექტრონული მოწყობილობის 
უსაფრთხოება. 

5.  ელექტრონული მოწყობილობის შეცვლისას, დაკარგვისას ან/და მესამე პირ(ებ)ის წვდომის 
შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მოახდინოს პლასტიკური ბარათ(ებ)ის 
დეაქტივაცია პროგრამული უზრუნველყოფიდან ან დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს ამის შესახებ 
ბანკის კონტაქტ ცენტრში დარეკვით ნომერზე: *2222 ან (32) 220 22 22, 09:00 სთ-დან 21:00 სთ-მდე 
პერიოდში; შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: support@procreditbank.ge შეტყობინებით; 
ინტერნეტ ბანკინგის ფუნქციით „ბარათების დაბლოკვა“ მენიუდან „ჩემი ბარათები“; ფილიალში 
ვიზიტით ან კლიენტსა და ბანკს შორის შეთანხმებული სხვა საკომუნიკაციო არხების 

mailto:support@procreditbank.ge


საშუალებით, რა შემთხვევაშიც ბანკი უზრუნველყოფს კლიენტის სახელზე არსებული 
პლასტიკური ბარათ(ებ)ის დაბლოკვას. 

6. კლიენტის მიზეზით ელექტრონული მოწყობილობის და/ან პერსონალური იდენტიფიკაციის 
მონაცემების დაკარგვისას ან მესამე პირების წვდომის შემთხვევაში, ბანკი თავისუფლდება 
გამოწვეულ შედეგზე ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან.“ 

 

3. „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-19 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„41. პას-კოდი/თითის ანაბეჭდი (Touch ID)/იდენტიფიკაცია სახით (Face ID) -  პერსონალური 
იდენტიფიკაციის მონაცემები, რომელიც გამოიყენება ციფრული საფულით სარგებლობისთვის, 
მათ შორის, კონკრეტული გადახდების ავტორიზაციისთვის/დადასტურებისთვის და 
შესრულებული საბარათე ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთვის. აღნიშნული 
პერსონული იდენტიფიკატორები განსაზღვრულია და მუშავდება  ელექტრონული 
მოწყობილობის ვენდორის მიერ. აკრძალულია აღნიშნული  ინფორმაციის გამჟღავნება მესამე 
პირებისთვის.“ 

4. შეიცავლოს „საბანკო მომსახურების პირობების“ მე-19 მუხლის 5, 6, 61, 62, 7 და  71 პუნქტები და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ბარათის სავაჭრო ობიექტებში, ბანკომატში და ციფრულ საფულეში გამოყენება: 

5.1. სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში შენაძენის საფასურის ბარათით გადახდა ხორციელდება 
პოს-ტერმინალის მეშვეობით. პროკრედიტ ბანკის ყველა პოს-ტერმინალი კითხულობს 
როგორც ჩიპს, ასევე მაგნიტურ ზოლს. გადახდა შესაძლებელია აგრეთვე ციფრული საფულით. 
პროკრედიტ ბანკის პოს-ტერმინალით გადახდისას ბარათის მფლობელმა ტრანზაქცია უნდა 
დაადასტუროს პინ-კოდით, ხოლო ციფრული საფულით გადახდისას კი პას-კოდით/თითის 
ანაბეჭდით (Touch ID)/იდენტიფიკაცია სახით (Face ID), რაც ზრდის ბარათის მფლობელისა და 
სავაჭრო/მომსახურების ობიექტის თანხების უსაფრთხოების ხარისხს.  

• კლიენტმა აუცილებელია მოითხოვოს, რომ სავაჭრო/მომსახურების ობიქტებში ბარათით 
საგადამხდელო ოპერაციები განხორციელდეს კლიენტის თანდასწრებით და არ 
გაატანოს ბარათი მომსახურე პერსონალს. 

• შენაძენის საფასურის გადახდის დროს ტრანზაქციის დადასტურებისას კლიენტმა უნდა 
გააკონტროლოს ქვითარზე მითითებულ თანხის, ვალუტისა და თარიღის სისწორე და 
მოითხოვოს ქვითრის ასლი. კლიენტი უნდა დარწმუნდეს, რომ პინ-კოდის შეყვანისას 
კლიენტის კონფიდენციალურობის უფლებები არ ირღვევა.  

• ბანკომატში ბარათის გამოსაყენებლად აუცილებელია პინ-კოდის შეყვანა. ბანკომატი არ 
უნდა იყოს გარეგნულად დაზიანებული და ბანკომატის კორპუსზე არ უნდა იყოს 
დამონტაჟებული დამატებითი მოწყობილობები. 



• კლიენტი ვალდებულია დაიცვას პერსონალური იდენტიფიკაციის ნებისმიერი და ყველა 
მონაცემის კონფიდენციალურობა და უზრუნველყოს აღნიშნული მონაცემებისა და 
ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხოება. ელექტრონული მოწყობილობის 
შეცვლისას, დაკარგვისას ან/და მესამე პირ(ებ)ის წვდომის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ 
უნდა მოახდინოს ბარათ(ებ)ის დეაქტივაცია პროგრამული უზრუნველყოფიდან ან 
ბარათ(ებ)ის დაბლოკვა. 

 

6. ბარათის/ციფრული საფულის გამოყენება ინტერნეტის საშუალებით: 
6.1. ინტერნეტში შესაძლებელია პროკრედიტ ბანკის ვიზა კლასიკის, ვიზა ბიზნესისა და მასტერქარდ 

სტანდარტის ტიპის ბარათების გამოყენება. 
6.2. ინტერნეტში შესყიდვის შესასრულებლად საჭიროა ბარათის სრული ნომერი, ბარათის 

მოქმედების ვადა, ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი და, ასევე, ხელმოწერის გრაფაში 
არსებული ბოლო სამი ციფრი: CVV2/CVC2 კოდი Card Verification Value – ბარათის 
ვერიფიკაციის მნიშვნელობა) და/ან 3D კოდი. CVV2 კოდი გააჩნიათ ვიზას ტიპის პლასტიკურ 
ბარათებს, ხოლო CVC2 კოდი გააჩნიათ მასტერქარდის ტიპის ბარათებს. 

61. უსაფრთხოების მიზნით აკრძალულია: 
• ბარათის/ელექტრონული მოწყობილობის გადაცემა სხვა პირისთვის ან ბარათზე არსებული 

ინფორმაციის გამჟღავნება, ვინაიდან გაცემული ინფორმაცია საკმარისი იქნება არა 
ავტორიზებული შესყიდვებისთვის.  

• ციფრული საფულის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია იმ მოწყობილობის 
დაცულობა, რომელშიც გააქტიურებულია პლასტიკური ბარათი. 

62. უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია: 
• ბარათი/ციფრული საფულე გამოყენებულ იქნას მხოლოდ დაცულ და ნაცნობ ვებ-

გვერდებზე, სადაც მოითხოვება CVV2/CVC2 და/ან 3D კოდით შესყიდვის დადასტურება, 
ხოლო ციფრული საფულით გადახდის შემთხევაში ტრანზაქციის დადასტურება ხდება პას-
კოდით/თითის ანაბეჭდით (Touch ID)/იდენტიფიკაცია სახით (Face ID). დაცული ვებ-გვერდები 
ძირითადად იწყება https და არა http. ასევე, დაცულ ვებ-გვერდებზე ყოველთვის არსებობს 
დაცვის სისტემის ნიშნები “Verified by VISA”, “MasterCard SecureCode” და ა.შ.  

• 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.  

• ამასთანავე, ბანკი თავისი ინიციატივით არასდროს დაუკავშირდება კლიენტს ბარათის 
სრული ნომრის, პინ–კოდის ან CVV2/CVC2 და/ან 3D კოდის დასაზუსტებლად. 



• Pay Sticker-ი განათავსოთ ისეთ ნივთზე, რომელსაც ყოველდღიურად იყენებთ. აღნიშნული 
ქმედება დაგეხმარებათ, შეამციროთ Pay Sticker-ის დაკარგვის / მოპარვის რისკი და/ან 
დროულად აღმოაჩინოთ Pay Sticker-ის დაკარგვა / მოპარვა. 

• ციფრული საფულე/პლასტიკური ბარათი გაააქტიურეთ ისეთ მოწყობილობაზე, რომელსაც 
ყოველდღიურად იყენებთ. აღნიშნული ქმედება დაგეხმარებათ, შეამციროთ საბარათე 
გადახდებთან დაკავშირებული რისკები. 

7. ზემოაღნიშნული მოთხოვნების შესრულება დაეხმარება კლიენტს უსაფრთხოდ გამოიყენოს 
პლასტიკური ბარათები. ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, კლიენტს შეუძლია დაუკავშირდეს 
კონტაქტ ცენტრს: *2222; +995 32 220-22-22, +995 599 214 214 (09:00 საათიდან 22:00 საათამდე) ან 
support@procreditbank.ge შეტყობინებით; ასევე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 
ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.procreditbank.ge. 
 
71. პლასტიკური ბარათის / Pay Sticker-ის  დაბლოკვა - ბარათის / Pay Sticker-ის და/ან ისეთი 

ელექტრონული მოწყობილობების სადაც გააქტიურებულია ციფრული საფულე, დაკარგვის ან 
მოპარვის შემთხვევაში, ასევე, თუ პას-კოდი/თითის ანაბეჭდი (Touch ID)/იდენტიფიკაცია სახით 
(Face ID), პინ-კოდი, 3D კოდი და/ან ბარათის/ Pay Sticker-ის ზედაპირზე განთავსებული 
ინფორმაცია ცნობილი გახდა მესამე პირთათვის, ბარათით მოსარგებლე/ბარათის მფლობელი 
ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაბლოკოს ბარათი / Pay Sticker-ი ერთ-ერთი არხის საშუალებით:   
• ინტერნეტ ბანკინგის ფუნქციით „პლასტიკური ბარათების დაბლოკვა“ მენიუდან „ჩემი 

ბარათები“;  
• ბანკის მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული ბარათით მოსარგებლის/ბარათის მფლობელის 

მობილური ტელეფონის ნომრიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) გაგზავნით 
ნომერზე 2022 (SMS ტექსტი: BLOCK და დასაბლოკი ბარათის ბოლო 4 ციფრი მაგ.: BLOCK1234, 
ხოლო ბარათის ბოლო 4 ციფრის გასაგებად გააგზავნეთ შეტყობინება ნომერზე 2022 SMS 
ტექსტით 14). ბანკი ბარათით მოსარგებლის/ბარათის მფლობელის იდენტიფიკაციას 
მოახდენს მობილური ტელეფონის ნომრით, რომელიც დაფიქსირებულია ბანკის მონაცემთა 
ბაზაში ბარათით მოსარგებლის/ბარათის მფლობელის ტელეფონის ნომრად. 

• დაუკავშირდეს ბანკს წინამდებარე დოკუმენტში მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე –09:00 
საათიდან 21:00 საათამდე  ან მიმართოს ბანკის ნებისმიერ სერვის პუნქტს,  კლიენტთა 
მომსახურების საათებში.“ 
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