
ცვლილება ძალაშია 2020 წლის 06 მაისიდან 
 
ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ „დამატებითი სახელშეკრულებო პირობები“-
ში შევიდა შემდეგი ცვლილება:  
 
 
1. დამატებით სახელშეკრულებო პირობებს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 272 მუხლი: 
 

მუხლი 272. დამატებითი პირობები საკრედიტო ხელშეკრულებისათვის, რომელიც გაცემულია 
„ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკთან“ (CEB) თანამშრომლობის ფარგლებში 
 
1. (CEB) თანამშრომლობის ფარგლებში გაცემული სესხისათვის ქვემოთ მოყვანილ ტერმინებს აქვთ 
შემდეგი მნიშვნელობა: 
1.1. „კორუფციული საქმიანობა (პრაქტიკა)“ ნიშნავს მეორე მხარისათვის რაიმე ღირებულის 
(მატერიალური და არამატერიალური) შეთავაზებას, მიცემას, მიღებას ან მოთხოვნას, ან ასეთის 
შეპირებას პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით, სხვა მხარის ქმედებებზე არაჯეროვანი ან/და 
არათანაბარი ზემოქმედების მოხდენის მიზნით; 
1.2. „თაღლითური საქმიანობა (პრაქტიკა)" ნიშნავს ნებისმიერი ქმედებას ან გადაცდომას, მათ შორის 
ფაქტების დამახინჯებას, რამაც შეიძლება შეგნებულად ან დაუფიქრებლად შეცდომაში შეიყვანოს მხარე, 
ფინანსური ან სხვა სარგებლის მიღების ან ვალდებულების თავიდან აცილების მიზნით; 
1.3. „იძულებითი ქმედება (პრაქტიკა)” ნიშნავს რომელიმე მხარისთვის, ან მხარის ქონებისთვის ზიანის 
მიყენებას, ან ვნების ან ზიანის მიყენების საფრთხის დადგომას პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით, 
მხარის ქმედებებზე არაჯეროვანი ან/და არათანაბარი ზემოქმედების მოხდენის მიზნით;  
1.4. „შეთქმულების ქმედება (პრაქტიკა)" არის შეთანხმება, მოლაპარაკება, ასევე დათანხმება ორ ან მეტ 
მხარეს შორის, რომლის მიზანია არასათანადო მიზნის მიღწევა, მათ შორის სხვა მხარის ქმედებებზე 
არაჯეროვანი ან/და არათანაბარი ზემოქმედების მოხდენა; 

1.1.-1.4. პუნქტებში აღწერილი პრაქტიკა, წინამდებარე დოკუმენტში, ასევე ბანკსა და კლიენტს შორის 
გაფორმებული ხელშეკრულებაში, ერთად ან ცალ-ცალკე მოხსენიებულია როგორც „აკრძალული 
საქმიანობა (პრაქტიკა)“. 

1.5. „შესყიდვების სახელმძღვანელო“ არის „ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი“-ს (CEB) 
ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ 2011 წლის სექტემბერში მიღებული შესყიდვების სახელმძღვანელო; 
1.6. „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია“ არის ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური 
თავისუფლებების დაცვის კონვენცია მიღებული 1950 წლის 04 ნოემბერს (CEST 5) და განახლებული 
დღემდე; 
1.7. „ევროპის სოციალური ქარტია“ არის 1996 წლის 03 მაისს მიღებული ევროპის სოციალური ქარტია 
(CEST 163) განახლებული დღემდე; 
1.8. „სესხის რეგულაცია“ არის „ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი“-ს (CEB) ადმინისტრაციული საბჭოს 
მიერ 2016 წელს მიღებული N1587 რეგულაცია; 
1.9. „ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი“-ს (CEB) „სესხის და პროექტების დაფინანსების პოლიტიკა“ 
არის  „ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი“-ს (CEB) ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ 2016 წელს 
მიღებული N1587 რეგულაცია; 
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1.10. CEB-ის „გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პოლიტიკა“ არის „ევროპის საბჭოს 
განვითარების ბანკი“-ს (CEB) ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ 2016 წელს მიღებული N1588 რეგულაცია; 
2. თანამშრომლობის ფარგლებში გაცემული სესხიდან გამომდინარე მხარეთა ვალდებულებები: 
2.1. მსესხებელი ვალდებულია ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკს (CEB) აცნობოს, თუ მისთვის 
ცნობილია ან მომავალში ცნობილი გახდება ნებისმიერი სახის აკრძალული საქმიანობის (პრაქტიკის) 
შესახებ, ან მიიღებს ინფორმაციას ასეთი საქმიანობის (პრაქტიკის) შესახებ; 
2.1. ბანკი იღებს ვალდებულებას დროულად გაატაროს ისეთი ზომები, და ამ მიზნებისათვის 
უფლებამოსილია მოითხოვოს და მიიღოს მსესხებლისაგან ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, დოკუმენტი 
და ა.შ., რასაც ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) გონივრულად მოითხოვს ნებისმიერი 
სავარაუდო ან საეჭვო აკრძალული საქმიანობის (პრაქტიკის) გამოძიების ან/და შეწყვიტის მიზნით;  
2.2. ბანკი ვალდებულია ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკს (CEB) შეატყობინოს ყველა იმ ზომის 
შესახებ, რომელსაც გაატარებს ზარალის ანაზღაურებაზე პასუხისმგებელი პირების მხრიდან ამგვარი 
აკრძალული საქმიანობის (პრაქტიკის) შედეგად გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნის 
თვალსაზრისით. აღნიშნული მიზნებისათვის, ბანკი უფლებამოსილია მოითხოვოს და მიიღოს 
მსესხებლისაგან ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, დოკუმენტი;  
2.3. ბანკი და მსესხებელი იღებენ ვალდებულებას ხელი შეუწყონ ნებისმიერი გამოძიების ჩატარებას, 
რომელსაც ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) განახორციელებს ზემოაღნიშნული ნებისმიერი 
აკრძალული საქმიანობის (პრაქტიკის) გამოძიებასა და აღკვეთასთან დაკავშირებით; 
2.4. მსესხებელი აცხადებს თანხმობას და ანიჭებს ბანკს უპირობო და გამოუთხოვად უფლებას იმის 
შესახებ, რომ ბანკმა ნებისმიერი მესამე პირისგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციისგან, 
ფიზიკური და იურიდიული პირისგან მოითხოვოს და მიიღოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, 
დოკუმენტი, თანხმობა და ა.შ. რაც აუცილებელ იქნება ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი-ს (CEB) 
მოთხოვნების შესასრულებლად/დასაკმაყოფილებლად. 
2.5. მსესხებელი ან/და ბანკი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს CEB–ს შემდეგი: 

2.5.1. მესამე მხარის მიერ მსესხებლის წინააღმდეგ წამოყენებული სარჩელი, გამოთქმული 
პროტესტი ან უკმაყოფილება, საფუძვლიანი საჩივარი მსესხებლის მიმართ, ან უკვე აღძრული 
ან მოსალოდნელი სასამართლო პროცესი გარემოს დაცვის ან პროექტთან დაკავშირებული 
სხვა საკითხების თაობაზე; 
2.5.2. ბანკისთვის ცნობილი ნებისმიერი ფაქტი ან მოვლენა, რომელმაც შეიძლება 
მნიშვნელოვნად დააზიანოს ან უარყოფითად იმოქმედოს პროექტის განხორციელების 
პირობებზე. თავის მხრივ მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს აღნიშნული 
გარემოებ(ებ)ის არსებობის შესახებ; 
2.5.3. მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ წარუდგინოს CEB–ს, ან მოიპოვოს მისთვის 
წარსადგენად ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია, რაც საჭიროა სესხის გამოყოფის, პროექტის 
დაფინანსების შესახებ მოთხოვნით განსაზღვრული ინფორმაციის დასაზუსტებლად ან 
შესავსებად; 
2.5.4. შეატყობინოს CEB–ს მისთვის ცნობილი ნებისმიერი ფაქტი ან შემთხვევა, რომელმაც მისი 
აზრით შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ან უარყოფითად იმოქმედოს პროექტის 
განხორციელებაზე ან მსესხებლის საერთო მდგომარეობაზე. 
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