
ტარიფები

FlexSave ვადიანი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი  FlexSAVE / ვადიანი ანაბარი

ნომ ეფექტ.

ნომ. ეფექტ. ნომ. ეფექტ.
12 თვე 18 თვე 24 თვე 36 თვე

საპროცენტო განაკვეთივადა (თვე)ვალუტა
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მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

1 მასტერქარდ სადებეტო ტიპის ბარათი და Pay Sticker

ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგი

სალარე და საერთაშორისო ProPay გადარიცხვა, კომუნალური გადახდები - ონლაინ

შემნახველი ანაბარი / ვადიანი ანაბარი სარგებლის ყოველთვიური დარიცხვით

ავტომატური დავალება

SMS სერვისი

თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატში (პირველი 3 ყოველთვე)

სატელეფონო PIN კოდი

თანხის განაღდება პროკრედიტ ბანკის ბანკომატებით

ოვერდრაფტი FlexFund

მომსახურების საკომისიო

ფიზიკური პირების მომსახურების ტარიფები

სერვისები, ერთიანი ანგარიშის ფარგლებში

სესხის ტიპი

GEL 7% 7.23%

2.5% 2.53%

1.5% 1.51%

ნომ. ეფექ.

7.25% 7.5%

2.8% 2.84%

1.7% 1.71%

ნომ. ეფექტ.

7.5% 7.76%

3% 3.04%

1.8% 1.81%

ნომ. ეფექტ.

7.5% 7.76%

3% 3.04%

2% 2.02%

5% 5.12%

1.3% 1.31%

0.4% 0.4%

USD

EUR

ვალუტა

იპოთეკური სესხი

13 ლარი
16 ლარი
21 ლარი

1 ანგარიში
2 ანგარიში
3 ანგარიში

უფასო

GEL

GEL

GEL

60

144

12

12%

 11%- დან

14%

14.27%

12%-დან

USD 7%-დან 7.6%-დან

EUR 5%-დან 5.5%-დან

14.93%
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საინვესტიციო სესხი

ოვერდრაფტი FlexFund 



ტარიფები
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საბარათე ტრანზაქციები

+995 32 220 22 22
local call rates apply

* 22 22 www.procreditbank.geservice provider rates apply

თანხის განაღდება საქართველოს სხვა ბანკის ბანკომატში (მე-4 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
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გარანტირებულისაერთაშორისო გადარიცხვები სტანდარტული

აშშ დოლარი

ევრო

მოძიება/ცვლილება/ გაუქმება 50 დოლარი/ევრო

0.16 % მინ. 12 დოლარი, მაქს.  150 დოლარი

 8 ევრო 

25 დოლარს 
დამატებული გადარიცხვის საკომისიო

თუ მიმღები ქვეყანაა:
გერმანია - 12 ევრო
სხვა ქვეყანა - 20 ევრო 

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

500 ლარის ექვ.პინის გარეშე ბარათით გადახდის ოპერაციის დღიური  ლიმიტი

Additional information on LINK


