
ცვლილება ძალაშია 2020 წლის 13 აგვისტოდან. 
 
ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ „საბანკო მომსახურების პირობებში“ შევიდა 
შემდეგი ცვლილება:  
 
1. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-2 მუხლის მე-10 პუქნტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
“1. ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას სატელეფონო კომპანიების მიერ  მოკლე ტექსტური შეტყობინების 
(SMS) არ გაგზავნის ან შეფერხებით/დაგვიანებით გაგზავნის ფაქტზე. ბანკი სრულად იხსნის 
პასუხისმგებლობას მომსახურების შეფერხებით მიწოდებაზე, თუ ხსენებული შეფერხება 
(შეუტყობინებლობა/შეტყობინების დაგვიანებით მიღება) გამოწვეულია ბანკისგან დამოუკიდებელი 
და/ან ადგილობრივი/უცხო ქვეყნის მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის/პროვაიდერის 
მიზეზით და ცდება ბანკის კონტროლს. ბანკი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ დანაკარგსა ან ზიანზე, 
რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე გამოწვეულია ზემოაღნიშნული დეფექტით/მოკლე 
ტექსტური შეტყობინების გადაცემის ხარვეზით და/ან შეფერხებით.” 
 
2. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-16 მუხლის 49-ე და 50-ე პუქნტებიში კონტაქტ ცენტრის სამუშაო 
საათები განისაზღვროს 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე; 
 
3. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-19 მუხლის მე-7 პუქნტიში კონტაქტ ცენტრის სამუშაო საათები 
განისაზღვროს 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე; 
 
4. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-2 პუქნტის „გ“, „დ“ და „თ“ ქვეპუნქტები 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„გ) მომხმარებლის სახელი - ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებლის უნიკალური სახელი, რომელიც 
ენიჭება მას ინტერნეტ ბანკინგში ჩართვისას და რომელიც გამოიყენება პაროლთან და ავთენტიფიკაციის 
კოდთან ერთად ინტერნეტ ბანკინგში შესასვლელად. 
 
დ) პაროლი - ასოების, სიმბოლოებისა და ციფრების კომბინაცია რომელიც გამოიყენება მომხმარებლის 
სახელთან და ავთენტიფიკაციის კოდთან ერთად ინტერნეტ ბანკინგში შესასვლელად. 
 
თ) დამატებითი მომხმარებელი - ძირითადი მომხმარებლის მიერ საკუთარ ინტერნეტ ბანკინგში 
დარეგისტრირებული დამატებითი მომხმარებელი, რომელიც სარგებლობს ძირითადი მომხმარებლის 
მიერ ამ უკანასკნელისთვის ინტერნეტ ბანკინგში მინიჭებული შეზღუდული უფლებებით.“ 
 
5. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-2 პუქნტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „კ“, „ლ“, 
„მ“ და „ნ“ ქვეპუნქტები: 
 
„კ) ავთენტიფიკაცია – პროცედურა, რომელიც ბანკს საშუალებას აძლევს მოახდინოს მომხმარებლის 
იდენტურობის ან/და საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების ვალიდურობის დადგენა, რაც მათ შორის, 
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მოიცავს მომხმარებლის მიერ გამოყენებული იმ უსაფრთხოების პერსონიფიცირებული 
მახასიათებლების შემოწმებას, რომელსაც ბანკი აწვდის მომხმარებელს ავთენტიფიკაციის მიზნებით. 
 
ლ) ძლიერი ავთენტიფიკაცია - ავთენტიფიკაცია, რომელიც დამყარებულია ორი ან მეტი შემდეგი 
სხვადასხვა კატეგორიის ელემენტების გამოყენებაზე: ცოდნა (ის, რაც მხოლოდ მომხმარებელმა იცის, 
მაგალითად: პაროლი, პინ კოდი), ფლობა (ის, რასაც მხოლოდ მომხმარებელი ფლობს, მაგალითად: 
ავთენტიფიკაციის კოდი) და უნიკალურობა (ის, რაც თვით მომხმარებელია, მაგალითად: თითის 
ანაბეჭდის სკანირება), რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია იმგვარად, რომ ერთი 
კატეგორიის ელემენტის ნებისმიერი გზით გამჟღავნება არ გამოიწვევს დანარჩენი კატეგორიების 
ელემენტის/ელემენტების საიმედოობის კომპრომეტირებას.  
 
მ) ავთენტიფიკაციის კოდი - წარმოადგენს უნიკალურ ციფრულ კომბინაციას, რომელიც გამოიყენება 

მომხმარებლის სახელთან და პაროლთან ერთად ინტერნეტ ბანკინგში. ავთენტიფიკაციის კოდის 
გენერირებას მომხმარებელი ახდენს  ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურების შესახებ 
ხელშეკრულებით შეთანხმებული კოდის საგენერაციო ელექტრონულ 
მოწყობილობის/საშუალების გამოყენებით.  
 
ნ) ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო ელექტრონული მოწყობილობები/საშუალებები:  

• SMS კოდი“ 

6. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-5 პუქნტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„5. კლიენტს ბანკი გადასცემს  “დიგიპასს” დროებით სარგებლობაში და/ან TAN-ის და/ან 
ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო სხვა ელექტრონულ მოწყობილობას/საშუალებას. 
ოპერაციის/ტრანზაქციის/სხვა მოქმედების TAN-ით და/ან ავთენტიფიკაციის კოდით ავტორიზაცია 
(დადასტურება) აუცილებელია ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ინტერნეტ ბანკინგის მიერ ხდება ასეთი 
ავტორიზაციის მოთხოვნა.  
 
7. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-6 პუქნტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„6. ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება წინამდებარე პირობების შესაბამისად წარმოდგენილია 
მომსახურების ორი განსხვავებული პაკეტით: 

• სტანდარტული პაკეტი: ამ შემთხვევაში კლიენტს არ გადაეცემა “დიგიპასი” დროებით 
სარგებლობაში და/ან TAN-ის საგენერაციო სხვა ელექტრონული მოწყობილობა/საშუალება. 
მომხმარებელს შეეძლება ნახოს თავისი ანგარიშები, შეასრულოს ოპერაციები მხოლოდ მის 
კუთვნილ ანგარიშებს შორის, მიმდინარე ანგარიშიდან განახორციელოს კომუნალური და სხვა 
სახის გადახდები. ასევე გახსნას მიმდინარე ანგარიში და შემნახველი ანაბარი (2020 წლის 13 
აგვისტოდან მომხმარებლის მიერ სტანდარტული პაკეტის რეგისტრაცია/აქტივაცია 
დაუშვებელია); 



• სრული პაკეტი: ამ შემთხვევაში კლიენტს გადაეცემა “დიგიპასი” დროებით სარგებლობაში და/ან 
TAN-ის/ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო სხვა ელექტრონული მოწყობილობა/საშუალება 
(ამასთან, SMS კოდის რეგისტრაცია სავალდებულოა ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურების 
მიმღები ყველა კლიენტისათვის). მას დამატებით შეეძლება სხვა (მესამე) პირის ანგარიშებზე 
გადარიცხვების წარმოება და სხვა საბანკო ოპერაციების შესრულება. ასევე შესაძლებელია 
სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებით და/ან მომსახურებით სარგებლობისათვის 
მოთხოვნის/განაცხადის წარდგენა და/ან ხელშეკრულებების გაფორმება, მათ შორის 
ანგარიშ(ებ)ის გახსნა. 

 
8. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-7 პუქნტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„7. მხარეებისათვის მისაღებია, რომ ინტერნეტ ბანკინგში, ელექტრონულ საგადახდო დოკუმენტებთან 
მუშაობისას, კლიენტის იდენტიფიცირება ხდება მომხმარებლის სახელით, პაროლითა და/ან 
ავთენტიფიკაციის კოდით. სხვა (მესამე) პირის ანგარიშებზე გადარიცხვის განსახორციელებლად ბანკი 
კლიენტისგან დამატებით მოითხოვს ავტორიზაციას TAN-ით.  
 
 
9. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-11 პუქნტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
 
„11. ინტერნეტ ბანკინგში პირველად შესასვლელად ბანკი ანიჭებს კლიენტს (ძირითად მომხმარებელს) 
მომხმარებლის სახელს და ერთჯერად პაროლს და დაუყონებლივ უგზავნის მას. კლიენტს შეუძლია 
შევიდეს ინტერნეტ ბანკინგში მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მიღებისთანავე. ინტერნეტ 
ბანკინგში პირველად შესასვლელად კლიენტი ვალდებულია გამოიყენოს მომხმარებლის სახელი, 
ერთჯერადი პაროლი და ავთენტიფიკაციის კოდი. ამასთან, კლიენტი ვალდებულია შეცვალოს 
ერთჯერადი პაროლი ინტერნეტ ბანკინგში შესვლისთანავე; 
 
10. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 11.1 პუქნტის პირველი აბზაცის ტექსტში  
„მომხმარებლის“ ნაცვლად მიეთითოს/დაზუსტდეს „ძირითადი მომხმარებელი“. 
 
11. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-14 პუქნტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
 
„14. დამატებითი მომხმარებლის დამატება/წაშლას და უფლებების ადმინისტრირებას ინტერნეტ 
ბანკინგში კერძოდ, ანგარიშებზე ოპერაციების შესრულების უფლებების განსაზღვრას, მასზე TAN-ის 
საგენერაციო ელექტრონული მოწყობილობის/საშუალების გადაცემა/ჩამორთმევას, მომსახურების 
დაბლოკვა/განბლოკვას, პაროლის აღდგენას, ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო 
მომსახურების აქტივაცია/რეგისტრაციას, ინტერნეტ ბანკინგით შესასრულებელი ოპერაციების 
ლიმიტების განსაზღვრას ახორციელებს ძირითადი მომხმარებელი. ამასთან, პაროლის აღდგენის 



შემთხვევაში, კლიენტს ახალი პაროლი ეგზავნება ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურებაზე გაფორმებული 
ხელშეკრულებით მის მიერ არჩეული მეთოდის შესაბამისად.“ 
 
12. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის მე-20 და 21-ე პუქნტები შეიცვალოს და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„20. ინტერნეტ ბანკინგში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი კლიენტის ანგარიშ(ებ)ის მიბმა, გარდა ამ 
მუხლის 21-ე პუნქტში აღწერილი შემთხვევისა.  
 
21. ფიზიკური პირის შემთხვევაში შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკინგს, კლიენტის სურვილის მიხედვით, 
დაემატოს დამატებით კლიენტზე გახსნილი საბავშვო ანაბარი, მხოლოდ ნახვის უფლებით და იმ 
შემთხვევაში თუ აღნიშნული ფიზიკური პირი არის მეანაბრის მშობელი.“ 
 
 
13. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 23-ე და 24-ე პუქნტები შეიცვალოს და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„23. ინტერნეტ ბანკინგში კლიენტის შესვლის შემდეგ ხელმისაწვდომი ხდება  ინტერნეტ ბანკინგის 
პროგრამასთან მუშაობის სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რომელიც წარმოდგენილია პროგრამაში 
“ინტერნეტ ბანკინგი” ცალკეული მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დამხმარე სახელმძღვანელოების 
სახით. 
 
24. კლიენტმა თავიდან უნდა აიცილოს ინტერნეტ ბანკინგში უფლების არმქონე მესამე მხარეთა შესვლა 
მისი მომხმარებლის სახელით, პაროლითა და ავთენტიფიკაციის კოდით. კლიენტი სრულად 
პასუხისმგებელია ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით გახსნილ ანგარიშ(ებ)ზე, სხვადასხვა საბანკო 
პროდუქტებით და/ან მომსახურებით სარგებლობაზე და ყველა ოპერაციაზე, რომელიც გაეგზავნება 
ბანკს სათანადო მომხმარებლის სახელით, პაროლით, ავთენტიფიკაციის კოდით და TAN-ით, ასეთის 
საჭიროების შემთხვევაში.“ 
 
14. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 26-ე პუქნტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
 
„26. თუ კლიენტს გაუჩნდა ეჭვი იმისა, რომ მისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი გახდა ცნობილი 
მესამე პირისთვის და/ან მისი TAN-ის და/ან ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო ელექტრონული 
მოწყობილობა/საშუალება და/ან მობილური ტელეფონი  იქნა მოპარული ან დაკარგული, კლიენტი 
ვალდებულია დაუკავშირდეს ბანკს და მოითხოვოს მისი ინტერნეტ ბანკინგის ბლოკირება, ან შეუძლია 
თავად დაბლოკოს მისი მომხმარებლისათვის ინტერნეტ ბანკინგზე წვდომის უფლება ვებგვერდიდან: 
https://online.procreditbank.ge. თუ კლიენტმა არ აცნობა ბანკს მისი პაროლისა და/ან TAN-ის და/ან 
ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო ელექტრონული მოწყობილობის (საშუალების)/მობილური 
ტელეფონის დაკარგვის შესახებ, ან ვებგვერდიდან: https://online.procreditbank.ge არ დაბლოკა 

https://online.procreditbank.ge/
https://online.procreditbank.ge/


ინტერნეტ ბანკინგზე წვდომა, მაშინ კლიენტი სრულად პასუხისმგებელია იმ ზიანზე, რომელიც შეიძლება 
წარმოიქმნას ინტერნეტ ბანკინგით ჩატარებული ოპერაციების შედეგად.“ 
 
15. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 261 პუქნტის „დ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„დ) ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის და/ან TAN-ის/ავთენტიფიკაციის 
კოდის საგენერაციო ელექტრონული მოწყობილობის/საშუალების და/ან მობილური ტელეფონის  
ნებისმიერი ფორმით დაკარგვის, მოპარვის, უკანონო მითვისების ან უკანონო გამოყენების ფაქტის 
შემთხვევაში, უზრუნველყოს აღნიშნული ფაქტის შესახებ შეტყობინების მიღება უშუალოდ კლიენტისაგან 
ან მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული პირისგან. კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია 
მიაწოდოს მას შეტყობინების მიღების დასტური, თუ შეტყობინების მიღებიდან გასული არ არის 18 თვეზე 
მეტი;  
 
 
16. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 265 პუქნტის შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 

„265. ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის და/ან TAN-ის და/ან 
ავთენტიფიკაციის კოდის საგენერაციო ელექტრონული მოწყობილობის/საშუალების და/ან 
მობილური ტელეფონის  ნებისმიერი ფორმით მოპარვის ან დაკარგვის შემთხვევაში კლიენტი 
პასუხისმგებელია  არაავტორიზებული წვდომის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე 
განხორციელებული ოპერაციის შედეგად წარმოშობილი ზიანისთვის არა უმეტეს 100 ლარისა, 
გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. კლიენტი სრულად აგებს პასუხს, 
გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირებულ იმ ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია მისი 
ბრალეულობით, მის მიერ წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული პირობების ან 
უსაფრთხოების წესების განზრახ ან დაუდევრობით შეუსრულებლობით.“ 
 
17. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 267 პუქნტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„267. ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურების დაბლოკვა - თუ კლიენტს გაუჩნდა ეჭვი იმისა, რომ მისი 
მომხმარებლის სახელი და პაროლი გახდა ცნობილი მესამე პირისთვის და/ან მისი დიგიპასის, 

მობილური ტელეფონის და/ან TAN-ის/ავთენტიფიკაციის კოდის  საგენერაციო სხვა ელექტრონული 
მოწყობილობის/საშუალების დაკარგვის შემთხვევაში, ასევე მომხმარებლის სახელის და პაროლის 
გამჟღავნების შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაბლოკოს ინტერნეტ ბანკინგი 
შემდეგი საშუალებით: 

• დაუკავშირდეს ბანკის კონტაქტ ცენტრს წინამდებარე მუხლის 266 პუნქტში მითითებულ 
საკონტაქტო მონაცემებზე 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე, ხოლო 21:00 საათიდან 09:00 



საათამდე ავტომოპასუხის საშუალებით მიიღოს ინფორმაცია დაბლოკვის შესახებ ან მიმართოს 
ბანკის ნებისმიერ ფილიალს, ფილიალის სამუშაო საათებში;  

• ბანკის ვებგვერდიდან: https://online.procreditbank.ge, 24 საათის განმავლობაში, ერთჯერადი 
კოდის საშუალებით, კლიენტი მოახდენს ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურების დაბლოკვას. 
აღნიშნული ერთჯერადი კოდი, კლიენტის არჩევანის შესაბამისად, გაეგზავნება მას ინტერნეტ 
ბანკინგის ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან შეთანხმებულ 
მობილური ტელეფონის ნომერზე, ან თავად დააგენერირებს ინტერნეტ ბანკინგის დასაბლოკად 
ვალიდურ კოდს TAN-ის საგენერაციო საშუალების - დიგიპასის/მობაილ-თოქენის მეშვეობით, 
ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.procreditbank.ge მითითებული ინსტრუქციის 
შესაბამისად.  

 
 
18. შეიცვალოს „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 27-ე პუქნტი და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
 
„27. კლიენტი აცნობიერებს და ეთანხმება იმ ფაქტს, რომ TAN-ის და/ან ავთენტიფიკაციის კოდის SMS-
ით მიღება შესაძლებელია დაგვიანდეს ან/და შეფერხდეს ან/და საერთოდ არ შესრულდეს, რაც 
გამოწვეულია პროვაიდერი მობილური ოპერატორის მხრიდან ტექნიკური შეფერხებით და აღნიშნულ 
ფაქტზე ან დამდგარ შედეგებზე ბანკი პასუხისმგებელი არ არის. 
ამასთან, კლიენტისათვის ცნობილია, რომ დისტანციურად შესასრულებელი ტრანზაქციების 
წარმატებით დასრულებისათვის, სავალდებულოა TAN-ის და/ან ავთენტიფიკაციის კოდის მიღება 
ბანკში დაფიქსირებულ სატელეფონო ნომერზე. კლიენტი ასევე ეთანხმება და აცნობიერებს, რომ ბანკში 
უცხოური ნომრის დაფიქსირების შემთხვევაში, შესაბამისი SMS-ის მიღება, შესაძლებელია, დაგვიანდეს 
ან საერთოდ არ შესრულდეს. აღნიშნული გამოწვეულია პროვაიდერი მობილური ოპერატორის 
მხარეს  შექმნილი ტექნიკური შეფერხებით და სცდება ბანკის კონტროლს. შესაბამისად, აღნიშნულ 
ფაქტთან დაკავშირებით ან ასეთი ფაქტით გამოწვეულ დამდგარ შედეგზე ბანკი არ აგებს პასუხს. 
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კლიენტს აქვს საშუალება განმეორებით, შეუზღუდავი რაოდენობით 
გამოითხოვოს TAN-ის და/ან ავთენტიფიკაციის კოდები, თუკი თავდაპირველი მცდელობა 
წარუმატებელი აღმოჩნდა.“ 
 
19. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლის 28-ე პუქნტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„28. კლიენტის მიერ ინტერნეტ ბანკინგის დაბლოკვის მოთხოვნის შემდეგ, ინტერნეტ ბანკინგით 
კლიენტის მომხმარებლის სახელით, პაროლითა და ავთენტიფიკაციის კოდის გამოყენებით 
შესრულებულ ოპერაციებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ბანკს.“ 
 
20. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ მე-20 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41-44 პუქნტები: 
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„41. წინამდებარე მუხლის მიზნებისთვის, ბანკის მიერ ყველა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაცია,  
სავალდებულო წესით, განხორციელდება 2020 წლის 01 დეკემბრიდან. აღნიშნულ თარიღამდე, 
არსებული მომხმარებლის მიერ ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო მომსახურების 
რეგისტრაცია ფაკულტატურ ხასიათს ატარებს და კლიენტი უფლებამოსილია 
სურვილისამებრ/საჭიროებისამებრ უზრუნველყოს ხსენებული კოდის მიღებისთვის საჭირო 
მომსახურების აქტივაცია. იმ კლიენტებისთვის, რომელთა მიმართ ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურების 
რეგისტრაცია განხორციელდა 2020 წლის 13 აგვისტოდან, ავტომატურად ხდება ავთენტიფიკაციის 
კოდის მიღებისთვის საჭირო მომსახურების აქტივაცია. 
 
42. ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო მომსახურების რეგისტრაციისა და ძლიერი 
ავთენტიფიკაციის გარეშე, 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან 2020 წლის 01 დეკემბრამდე პერიოდში, 
კლიენტს ეზღუდება ელექტრონული საბანკო სერვისი. კერძოდ, შეზღუდვის ფარგლებში, ინტერნეტ 
ბანკინგის საშუალებით, დაიშვება მხოლოდ მიმდინარე და სადეპოზიტო ანგარიშ(ებ)ისა და არსებული 
ნაშთ(ებ)ის, უკანასკნელი 30 კალენდარული დღის ტრანზაქციებისა და უკანასკნელი 90 კალენდარული 
დღის გადახდის ოპერაციების ამსახველი ინფორმაციის/ამონაწერის ნახვა. 
 
43. 2020 წლის 01 დეკემბრიდან ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო მომსახურების 
რეგისტრაციამდე, კლიენტს ეზღუდება ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობის შესაძლებლობა, გარდა  
ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო მომსახურების აქტივაცია/რეგისტრაციის უფლებისა. 
 
44. ინტერნეტ ბანკით მოსარგებლე კლიენტის მიერ ავთენტიფიკაციის კოდის მიღებისთვის საჭირო 
მომსახურების რეგისტრაცია შესაძლებელია ბანკის ფილიალებსა და სერვის პუნქტებში, ასევე ინტერნეტ 
ბანკინგის ან წინამდებარე ხელშეკრულების 22 მუხლით განსაზღვრული წესით პირის ვიდეო 
იდენტიფიკაციის პროცესის გამოყენებით.“ 
 
 


