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FlexSave ვადიანი ანაბარი

ანაბრები

12 თვე 18 თვე 24 თვე 36 თვე

გა
დ

ახ
დ

ი
ს 

სე
რ

ვი
სი

მიმდინარე ანგარიში ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

2 ცალი სადებეტო ბარათი: ძირითადი მასტერქარდი + დამატებითი ვიზა

Pay Sticker

ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგი, SMS სერვისი, ავტომატური დავალება

ნებისმიერი ტიპის სალარე გადარიცხვა

საერთაშორისო ProPay გადარიცხვა პროკრედიტ ჯგუფის მასშტაბით (დოლარი, ევრო)

კომუნალური და სხვა გადახდები

მასტერქარდ სადებეტო ბარათით ყოველთვიურად 5 განაღდება ნებისმიერი
სხვა ბანკის ბანკომატიდან საქართველოში 

თანხის განაღდება პროკრედიტ ბანკის ბანკომატში (ლარი, დოლარი, ევრო)

სპეციალური გაცვლითი კურსი 20 000 ლარამდე

ოვერდრაფტი FLEXFUND ხელფასის ორმაგი ოდენობით, ნომინალური 14%, ეფექტური 14, 93%

აშშ დოლარის გადარიცხვა - 10 აშშ დოლარი
გარანტირებული - 35 აშშ დოლარი

ევროს გადარიცხვა - 8 ევრო 
გარანტირებული თუ მიმღები ქვეყანა გერმანიაა 12 ევრო, სხვა ქვეყანა 20 ევრო

მომსახურების საკომისიო

ფიზიკური პირების მომსახურების ტარიფები

სერვისები, ერთიანი ანგარიშის ფარგლებში

GEL 8% 8.3%

1.8% 1.81%

1% 1%

8.15% 8.46%

1.95% 1.97%

1.15% 1.16%

8.25% 8.57%

2.15% 2.17%

1.25% 1.26%

ნომ. ეფექტ. ნომ. ეფექტ. ნომ. ეფექ. ნომ. ეფექტ. ნომ. ეფექტ.

8.5% 8.84%

2.15% 2.17%

1.25% 1.26%

6% 6.17%

1.3% 1.31%

0.4% 0.4%

USD

EUR

ვალუტა

20 ლარი
30 ლარი
40 ლარი

1 ვალუტა
2 ვალუტა
3 ვალუტა

უფასო

სპეციალური
პირობები
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ტარიფები

ნომ ეფექტ.

საპროცენტო განაკვეთი *ვადა (თვე)ვალუტასესხის ტიპი
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საბარათე ტრანზაქციები

+995 32 220 22 22 * 22 22 www.procreditbank.ge

თანხის განაღდება საქართველოს სხვა ბანკის ბანკომატში (მე-6 ტრანზაქციიდან)
თანხის განაღდება საქართველოს სხვა ბანკის პოს-ტერმინალში

1% მინ. 1 ლარის ექვ.
2%  მინ. 6 ლარი

2% მინ. 3 დოლარი
2% მინ. 6 დოლარი

უფასო

თანხის განაღდება საზღვარგარეთ ბანკომატში
თანხის განაღდება საზღვარგარეთ პოს ტერმინალით

ბარათით გადახდის ოპერაციები და ინტერნეტ შესყიდვები

იპოთეკური სესხი

GEL

GEL

GEL

60

12

13.5%-დან

 12.5%- დან

14%

15.12%-დან

13.54%-დან

USD 7%-დან 7.6%-დან

EUR 5%-დან 5.5%-დან

14.93%

მაქს.  30 000 ლარი

მაქს.  50 000 ლარი

მაქს 15 000 ლარი

განაღდების დღიური ლიმიტი

თანხის შეტანის დღიური ლიმიტი

საბარათე ტრანზაქციის დღიური ლიმიტი

50 ლარის ექვ.
პინის გარეშე ბარათით გადახდის ოპერაციის ერთჯერადი ლიმიტი 
პროკრედიტ ბანკის პოს ტერმინალებში

500 ლარის ექვ.პინის გარეშე ბარათით გადახდის ოპერაციის დღიური  ლიმიტი
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საინვესტიციო სესხი

ოვერდრაფტი FlexFund 

* დაფინანსების ინდივიდუალური პირობებისთვის დაგვიკავშირდით: 220 22 22
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