საბანკო
ო პროდუქტებ
ბით მომსახურ
რების ხელშეკკრულება
(იურიდ
დიული პირი
ისთვის)
1. ტერმინთა განმარ
რტებები
აღნი
იშნული ხელშ
შეკრულების მიზნებისათვვის, თუ კონტ
ტექსტი სხვაგ
გვარად არ მო
ოითხოვს, ტერ
რმინებს აქვთ
თ ის მნიშვნელ
ლობა,
რომეელიც მათ მინნიჭებული აქვვთ ამ მუხლში
ი:
1.1 საბანკო
ს
პროდ
დუქტები - წინ
ნამდებარე ხეელშეკრულები
ის 2.2 პუნქტშ
ში მითითებუ
ული საბანკო მომსახურებ(ე
მ
ებ)ის გაწევა ბანკის
მიერ
რ, რომელთა ი
ინდივიდუალ
ლური პირობეები განისაზღ
ღვრება წინამდ
დებარე ან/და კლინტთან გაფორმებულ
გ
ლი/გასაფორმებ
ბელი
სხვა ხელშეკრულ
ლებით;
კ
- პი
ირი, რომელი
იც სარგებლობს საბანკო პრ
როდუქტებით
თ და არის წი
ინამდებარე ხელშეკრულე
ხ
ების მხარე, გარდა
გ
1.2 კლიენტი
ბანკი
ისა;
1.3 საბანკო
ს
ანგარ
რიში (შემდგო
ომში - ანგარ
რიში) - ბანკშ
ში პირის ფუ
ულადი სახსრ
რების აღრიც
ცხვის უნიკალ
ლური საშუალ
ლება,
რომეელიც კლიენტ
ტის საკუთრებ
ბაა და გახსნი
ილია კანონმდ
დებლობის საფ
ფუძველზე;
1.4 მიმდინარე
მ
ანგარიში - საბაანკო ანგარიშ
ში, რომელზედ
დაც აღირიცხ
ხება პირის ფუ
ულადი სახსრ
რები და რომმელსაც განკარ
რგავს
კლიენტი გადახდ
დების განსახო
ორციელებლად
დ;
უტო ანგარიშ
ში - კლიენტ
ტის სახელზეე ბანკში გახ
ხსნილ მიმდი
ინარე ანგარი
იშთა ერთობლ
ლიობა, რომეელიც
1.5 მულტისავალუ
აერთ
თიანებს უცხო
ოურ ვალუტაშ
ში გახსნილ ანნგარიშებს;
1.6 საბანკო ბარათ
თი (შემდგომში - ბარათი) - ბანკის მიერ კლიენტისთვვის დამზადებ
ბული საგადაახდო ინსტრუ
უმენტი, რომეელიც
ბანკი
ის საკუთრებააა და რომელი
იც განკუთვნი
ილია კლიენტ
ტის მიერ სხვად
დასხვა საბანკკო ოპერაციებ
ბის საწარმოებ
ბლად;
1.7 ბიზნეს
ბ
ბარაათი - საბაანკო ბარათ
თი, რომლისს საშუალებითაც იური
იდიული პი
ირის ანგარი
იშიდან ბარ
რათის
მფლ
ლობელი/ბარათ
თით მოსარგეებლე განკარგ
გავს იურიდიუ
ული პირის სახსრებს
ს
და აწარმოებს
ა
კანონმდებლობ
ბით ნებადართ
თულ
ოპერ
რაციებს;
1.8 საკრედიტო
ს
სსაგადახდო დავალება
დ
(შემდგომში - საგადახდო
ს
დ
დავალება
ან დავალება) - კლიენტის მიერ ბანკისსთვის
წერი
ილობით ან/დ
და სხვა ელექტ
ტრონული ანნ/და დისტანც
ციური საშუალ
ლებით მიცემმული დავალ
ლება, საბანკო ოპერაციის ბანკის
მიერ
რ შესრულებისს შესახებ;
1.9 დისტანციური
დ
ი მომსახურებ
ბა - კლიენტსსა და ბანკს შორის
შ
ურთიერთობა ბანკშ
ში მოუსვლელ
ლად, სატელეეფონო, ინტერნეტ
ბანკი
ის ან/და კომუ
უნიკაციის სხვვა საშუალები
ით, მათ შორისს ელ.ფოსტისს, სმს მომსახუ
ურებით, ბანკო
ომატით;
1.10 ელექტრონულ
ლი საგადახდ
დო საბუთი - კლიენტის ანნ/და ბანკის მიერ
მ
ფორმირ
რებული ელექქტრონული საბუთი,
ს
რომეელიც
მოადგენს კლი
იენტის ანგარი
იშზე ოპერაცი
იის შესრულეების საფუძველ
ლს
წარმ
1.11 უაქცეპტო წეესით თანხისს ჩამოწერა - ბანკის მიერ
რ კლიენტის ანგარიშიდანნ ფულადი სახსრების
ს
ჩამმოწერა კლიეენტის
ხმობის, ნებარ
რთვის გარეშე.
თანხ
1.12 საკომისიო - ბანკის მიეერ, კლიენტი
ისათვის, ნები
ისმიერი საბანკო პროდუ
უქტით სარგეებლობისათვი
ის
დაწესებ
ბული
ს
რ
რომლის
ოდენობა და გად
დახდის პირო
ობები განისააზღვრება წი
ინამდებარე, ან/და
ა
გადაასახადი, მომმსახურების საფასური,
კონკკრეტული საბ
ბანკო პროდუქქტის ხელშეკრ
რულებით.
1.13 ავტომატური
ი გადარიცხვვები - ბანნკის მიერ კლიენტის ანგარიშიდან
ნ, კლიენტი
ის დავალები
ის საფუძველზე,
ლი რეგულარ
რული გადახდ
დები/გადარიც
ცხვები.
განხორციელებულ
იერ განსაზღვვრული კომუ
უნალური, საკკომუნიკაციო
ო ან სხვა სახ
ხის მომსახურ
რების
1.14 პროვაიდერი კომპანია - კლიენტის მი
წოდებელი კო
ომპანია, რომლ
ლის გადასახად
დებსაც კლიენნტი იხდის ავტომატური გაადარიცხვები
ით;
მიმწ
1.15 ინტერნეტ ბანკი - მომსახუ
ურება, რომლი
ის მეშვეობით
თაც, კლიენტი
ი ბანკში მოუსსვლელად, ბან
ნკის სპეციალ
ლური ვებ-გვერ
რდის
საშუ
უალებით აწარ
რმოებს გარკვეეული შინაარსსის ოპერაციეებს, ბანკის მიეერ დადგენილ
ლი წესებით.
1.16 საბანკო დღე - დღე, როდესსაც ბანკი ღიააა და ახორციეელებს ჩვეულ
ლებრივ საქმიანობას;
დ − საბანკო
ო დღის მონაკვვეთი სამუშაო
ო დღის დაწყეებიდან იმავე დღის 16:30 სააათამდე.
1.17 საოპერაციო დღე
ლ ორგანიზაციასა და ბანნკს შორის გაფორმებული
გ
ი შეთანხმებაა, დასაქმებუ
ულთა
1.18 სახელფასო პროექტი - დამსაქმებელ
ხელფასების და სხვ.
ს
შემოსავლ
ლების ბანკში
ი გახსნილ ან
ნგარიშებზე დარიცხვის
დ
დ სხვა მასთაან დაკავშირეებული პირობ
და
ბების
ხებ;
შესახ
2.ხელ
ლშეკრულების საგანი
2.1 ბანკი
ბ
უზრუნნველყოფს კლ
ლიენტის მიერ
რ საბანკო ოპპერაციების გაანხორციელებ
ბას და გაუწეევს მას საბანკკო პროდუქტ
ტებით
მომს
სახურებას, წი
ინამდებარე ხელშეკრულე
ხ
ებით გათვალ
ლისწინებული
ი პირობებისა და მოქმედ
დი კანონმდეებლობის დაც
ცვით,
კლიენტი სრულაად დაიცავს წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლებიდან გამმომდინარე ვალდებულებ
ვ
ბებს და საბაანკო ოპერაცი
იების
მოების წესებსს;
წარმ
2.2 ბანკი
ბ
კლიენტ
ტს მოემსახურ
რება შემდეგი საბანკო
ს
პროდ
დუქტებით:
2.2.1 მიმდინარე ანგარიში;
თი (VISA, MassterCard);
2.2.2 ბიზნეს ბარათ
2.2.3 ინტერნეტ ბაანკი;
4 SMS მომსახუ
ურება;
2.2.4
2.2.5 ავტომატური
ი გადარიცხვეები;
2.2.6 სახელფასო პპროექტი;
2.3 წინამდებარე ხელშეკრულ
ლების 2.2 პუნნქტში გათვალ
ლისწინებული
ი მომსახურეებების გარდა, ბანკს უფლება აქვს კლი
იენტს
შესთ
თავაზოს სხვაა საბანკო (სსაკრედიტო/საადეპოზიტო) პროდუქტებ
ბი, მისთვის მოსახერხებეელი ნებისმი
იერი, მათ შო
ორის
დისტ
ტანციური საშ
შუალებით;
1

2.4 წინამდებარე
წ
ხელშეკრულეების 2.2 და 2.3 პუნქტში მითითებულ
ლი საბანკო პროდუქტის
პ
მიღება
მ
კლიენტის მიერ ხდება
ხ
შესაბ
ბამისი წერი
ილობითი განაცხადის ბაანკში წარდგ
გენით ან/და გარკვეულ მომსახურებეებზე განაცხაადის ბანკისსთვის
დისტ
ტანციურად შ
შევსებით ბან
ნკის მხრიდანნ კლიენტის განაცხადის
გ
დ შესაბამისი
და
ი მომსახურებ
ბის გაწევის შესახებ დადებ
ბითი
გადააწყვეტილების მიღების შემმთხვევაში;
2.5 ბანკის
ბ
მიერ კლიენტის 2.4 პუნქტით
თ გათვალისსწინებული განაცხადის
გ
დაკმაყოფილ
ლების შემთხვვევაში, მხარ
რეებმა
შესაძძლებელია ბ
ბანკის მოთხ
ხოვნით გააფ
ფორმონ სხვაა დამატებით
თი ხელშეკრ
რულება/შეთანხმება, რომმელიც იქნებ
ბა ამ
ხელშ
შეკრულების განუყოფელ
ლი ნაწილი და რომლით
თაც განისაზ
ზღვრება როგ
გორც კონკრეეტული საბაანკო პროდუ
უქტის
ინდი
ივიდუალური პირობები, ასევე
ა
მხარეთაა დამატებითი
ი უფლება-მო
ოვალეობები.
2.6 წინამდებარე
წ
ხ
ხელშეკრულე
ებაში გათვალ
ლისწინებულ მომსახურებებ
მ
ბზე დადგენი
ილი დებულეებები მხოლოდ
დ იმ შემთხვეევაში
ვრცეელდება კლიეენტზე თუ ის სარგებლობს შესაბამისი მო
ომსახურებით
თ;
2.7 საბანკო
ს
პროდ
დუქტებთან დაკავშირებით
დ
თ გაფორმებუ
ული ხელშეკკრულებები, განაცხადები და დანართ
თები წარმოად
დგენს
წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს განუყოფელ ნაწილს;
3. საბანკო მომსახურების
მ
ს საფასური
ა
გახ
ხსნის, ანგარი
იშზე ოპერაცი
იების წარმოეებისა და სხვა მომსახურების (მათ შორი
ის ინტერნეტ ბანკი, SMS ბანკი,
ბ
3.1 ანგარიშის
ავტო
ომატური გად
დარიცხვები და
დ სხვ.) გაწევვისთვის კლი
იენტი ბანკს უხდის
უ
საკომ
მისიოს (მომსსახურების საფ
ფასურს), რომმლის
ოდეენობა განისაზ
ზღვრება ოპეერაციის შესრ
რულების ან//და მომსახუ
ურების გაწევი
ის დროისთვვის ბანკის მიერ
მ
დადგენ
ნილი
ტარი
იფების ან/დ
და ბანკის მიერ კლიენტისთ
თვის დადგენნილი ინდივი
იდუალური ტარიფების
ტ
შესაბამისად; ამასთან,
ა
კლი
იენტი
ვალდ
დებულია სსაბანკო ოპერ
რაციის განხ
ხორციელებამმდე სერვისც
ცენტრებისა და ბანკის ოფიციალუ
ური ვებ-გვერ
რდის
www
w.cartubank.ge მეშვეობით გაეცნოს
გ
შესაბაამისი ოპერაც
ციისთვის დად
დგენილ ტარი
იფებს;
3.2 ბანკის
ბ
მიერ კკლიენტის მო
ოთხოვნით ოპპერაციის შეს
სრულების შეჩჩერების ან შეეწყვეტის, ასეევე, კლიენტი
ის მიერ, ბანკი
ისგან
ნები
ისმიერი მომსსახურების მი
იღების შეწყვეეტის შემთხვვევაში, კლიენნტს არ უბრუ
უნდება მის მიერ ბანკისთ
თვის გადახდ
დილი
მომს
სახურების საფ
ფასური.
4.მიმმდინარე ანგაარიში
4.1 კლიენტს
კ
ბანკკში შეუძლია ჰქონდეს ერთ
თი ან რამდენი
იმე მულტისავვალუტო საბაანკო ანგარიში
ი;
4.2 კლიენტს
კ
ანგ
გარიშ(ებ)იდან ოპერაციებ
ბის საწარმოეებლად გადააეცემა 22-სიმბოლოიანი საერთაშორი
ისო სტანდარ
რტით
რეგი
ისტრირებულ
ლი (IBAN-Interrntional Bank Account
A
Numb
ber) ანგარიშისს ნომერი;
4.3 კლიენტის
კ
ანგ
გარიშ(ებ)ი იხს
სნება კლიენტ
ტის მიერ შესააბამისი განაც
ცხადისა და კაანონმდებლობ
ბით გათვალი
ისწინებული ან/და
ა
ბანკი
ის მიერ მოთ
თხოვნილი აუცილებელი
ა
ი დოკუმენტეების საფუძვველზე და მათი
მ
ბანკში წარდგენის შემდეგ. ამას
სთან,
დოკკუმენტების სი
ისწორესა და უტყუარობაზ
უ
ზე პასუხისმგეებელია კლიენნტი;
4.4 კლიენტი
კ
აცხ
ხადებს თანხმ
მობას, ბანკმა დამატებით
თი ანგარიშ(ეებ)ი გაუხსნაას ბანკის მი
იერ დადგენი
ილი წესებისა და
პროც
ცედურების შესაბამისად,
შ
რად გაკეთებუ
ული განაცხაადის საფუძვეელზე, იმ შემმთხვევაში, როდესაც
რ
კლი
იენტს
დისტანციურ
უკვეე აქვს გახსნილ
ლი ანგარიში ბანკში;
ბ
4.5 კლიენტის
კ
ანგ
გარიშზე ფულ
ლადი სახსრები
ი შეიძლება ჩააირიცხოს რო
ოგორც ნაღდი,, ისე უნაღდო
ო ანგარიშსწორ
რებით;
4.6 ბანკი
ბ
უფლებ
ბამოსილია, კლიენტი იურ
რიდიული პი
ირის საჯარო რეესტრის ერ
როვნულ სააგ
გენტოში კანო
ონით დადგენ
ნილი
წესი
ით რეგისტრაც
ციის შემდგომ, საჯარო რეეესტრის ეროვვნული სააგენნტოს მიერ კლ
ლიენტის უფლ
ლებამოსილი წარმომადგენნლის
თანხ
ხმობით ბანკკისათვის ამმ კლიენტისთ
თვის ანგარი
იშის გახსნისს თაობაზე გაგზავნილი
ი ელექტრონნული მიმარ
რთვის
საფუ
უძველზე, გაუ
უხსნას კლიეენტს ანგარიშ
ში. აღნიშნულ
ლი წესით გაახსნილ ანგარ
რიშზე, ბანკშ
ში კლიენტისს უფლებამოს
სილი
წარმ
მომადგენილი
ის მისვლამდე, და ბანკისს მიერ დამატ
ტებით მოთხო
ოვნილი დოკკუმენტების წარმოადგენამ
წ
მდე ამ ანგარ
რიშზე
შესაძძლებელია მხ
ხოლოდ ჩარი
იცხვის (მათ შორის
შ
მიმდი
ინარე ანგარიშ
შზე ჩარიცხული თანხის ვადიან
ვ
დეპო
ოზიტის ანგარ
რიშზე
გადაატანა) ოპერააციების განხო
ორციელება. თუ ანგარიში
ის გახსნიდანნ 30 დღის განმავლობაში
გ
ი კლიენტის უფლებამოს
სილი
წარმ
მომადგენელი
ი არ წარადგენნს ბანკის მიერ
რ მოთხოვნილ
ლ დოკუმენტეებს, ანგარიში
ი იხურება დაა მასზე განთავსებული თან
ნხები
უბრუნდება კლიეენტს;
ბ
მიერ ანგარიშ(ებ)ი
იდან ფულად
დი სახსრების
ს ჩამოწერა, როგორც წესსი, ხორციელ
ლდება კლიენნტის დავალ
ლების,
4.7 ბანკის
მოთ
თხოვნის, ნებარ
რთვის საფუძველზე, წინამმდებარე ხელშ
შეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებული წესი
ით; კლიენტი აცნობიერებს, რომ
ბანკი
ი არ არის ვვალდებული კლიენტის დავალების გარეშე
გ
ჩამოწ
წეროს თანხეები კლიენტი
ის ანგარიშ(ებ
ბ)იდან კლიეენტის
რომეელიმე ვალდეებულების შეს
სრულების მი
იზნით;
4.8 დაუშვებელია
დ
ა საგადახდო დავალების
დ
ნააწილობრივ შეესრულება;
4.9 კლიენტის ანნგარიშებზე შეტანილი
შ
ანნ/და ჩარიცხ
ხული თანხ(ეებ)ის ასახვასს ან კლიენტ
ტის ანგარიშ
შიდან თანხ((ებ)ის
დავალების კლიენტის
კ
მი
იერ ბანკისთვვის წარდგენნიდან
გადაარიცხვას ბანნკი უზრუნვეელყოფს, როგორც წესი, შესაბამისი დ
არაუ
უგვიანეს მომდ
დევნო საბანკკო დღის ან/დ
და კანონით გაათვალისწინეებულ ვადაში
ი; ამასთან, ბანნკი და კლიენნტი თანხმდეებიან,
რომ ბანკი უფლებამოსილია, 10,000 (ათი ათასი)
ა
ლარი და მეტი ოდენობის თანხი
ის გადარიცხვვა უზრუნველ
ლყოს არაუგვიანეს
დევნო საბანკო
ო დღისა.
მომდ
4.10 კლიენტის ანნგარიშ(ებ)იდ
დან ფულადი სახსრების ჩამოწერის მიზ
ზნით, ბანკი ოპერაციებს აწარმოებს ელექტრონულ
ე
ლი ან
ქაღალდის საგად
დახდო საბუთ
თების საფუძვველზე, რომელ
ლსაც ბანკს წარუდგენს
წ
კლიენტი
კ
საო
ოპერაციო დღის განმავლო
ობაში;
საოპპერაციო დღი
ის გასვლის შემდეგ ბანკის მიერ კლიენტისგან მი
იღებული დაავალებები ით
თვლება მეორ
რე საბანკო დღეს
დ
მიღეებულად, რაც
ც არ წარმოაადგენს შეზღ
ღუდვას ბანკი
ისთვის საგად
დახდო დავაალების წარმო
ოდგენის დღ
ღესვე შეასრუ
ულოს
საგად
დახდო დავალ
ლება;
4.11 საგადახდო დ
დავალებას ავვსებს კლიენტ
ტი ან ბანკი. ბანკის მიერ შევვსებულ საგად
დახდო დავალ
ლებაზე ხელმო
ოწერით, კლი
იენტი
ადას
სტურებს საგადახდო დავვალებაში მით
თითებული მონაცემების
მ
სიზუსტეს და
დ ბანკისთვი
ის მიცემული
ი დავალებისს მის
ნებასსთან სრულ შესაბამისობას
შ
ს, რისთვისაც შემდგომი პას
სუხისმგებლო
ობა ეკისრება კლიენტს;
კ
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4.12 საგადახდო დ
დავალების დისტანციურა
დ
ად შევსებისაას (ინტერნეტ
ტ ბანკის ან/დ
და სხვა საშუ
უალებით ბანნკისთვის საბ
ბანკო
ოპერ
რაციის შესრუ
ულების დავაალების მიცემა ან კლიენტის მიერ შეესაბამისი ოპეერაციის შესრ
რულება, განი
იხილება როგ
გორც
საგად
დახდო დავალ
ლება), შევსებ
ბულ საგადახდ
დო დავალებაზე პასუხისმმგებლობა ეკი
ისრება კლიენნტს და შესაბ
ბამისი საგადაახდო
დავაალების ბანკი
ის მიერ შესსრულების დ
დისტანციურაად მოთხოვნისას, კლიენტ
ტი ადასტურ
რებს საგადახ
ხდო დავალეებაში
მითი
ითებული მო
ონაცემების სი
იზუსტეს და ბანკისთვის
ბ
მიცემული დაავალების მის ნებასთან სრულ შესაბამისობას, რისთვვისაც
შემდ
დგომი პასუხი
ისმგებლობა ეკკისრება კლიეენტს;
4.13 კლიენტს უფ
ფლება აქვს გააუქმოს ბანკი
ისთვის მიცემმული საგადახ
ხდო დავალებ
ბა, იმ შემთხვვევაში თუ გაადარიცხვა ჯეერ არ
შესრ
რულებულა ((რაც გულისხ
ხმობს, თანხი
ის კლიენტისს ანგარიშიდან ჩამოწერასს) და აღნიშნული არ ეწ
წინააღმდეგებ
ბა იმ
ვალდ
დებულების აარსს, რომლისს შესასრულებ
ბლადაც ის გააიცა, ან საქართ
თველოს მოქმმედ კანონმდეებლობას;
4.14 კლიენტი ინნფორმირებულ
ლია, რომ ბანკის
ბ
მიერ საგადახდო
ო დავალებაზ
ზე აღნიშვნისს „საგადახდ
დო დავალება არ
ექვემ
მდებარება გაადამხდელის მიერ გაუქმებას ან გამოთ
თხოვას“ გაკეთ
თების შემთხვვევაში, დავალ
ლება ხდება გაამოუთხოვად
დი და
კლიენტი არ აქვს უფლება გამო
ოითხოვოს საგ
გადახდო დავვალება;
ულების შეუძლებლობის თაობაზე, კკლიენტი მიი
იღებს
4.15 საგადახდო დავალების ბანკის მიერ უარყოფის ან/და შესრუ
შეტყყობინებას, კლ
ლიენტთან კომმუნიკაციის წი
ინამდებარე ხელშეკრულებ
ხ
ბით გათვალი
ისწინებული წესით;
წ
4.16 კლიენტის ანგ
გარიშ(ებ)იდაან ფულადი საახსრების უაქცეპტო წესით
თ ჩამოწერა ხო
ორციელდება შემდეგ
შ
შემთხ
ხვევებში:
4.16.1 ბანკის მიმართ არსებული გადასახდ
დელების, ნეებისმიერი სააბანკო მომსაახურების საკკომისიოების ან/და ჯარ
რიმის
გადაასახდელად;
4.16.2 ბანკის წინაშ
შე არსებული
ი საკრედიტო დავალიანები
ის დასაფარავაად ან ვალდებ
ბულების შესაასრულებლად
დ (იმ შემთხვეევაში,
თუ დავალიანებაა ან ვალდებ
ბულება დაფი
იქსირებულიაა ეროვნული
ი ვალუტისგაან განსხვავებ
ბულ ვალუტააში, ეკვივალ
ლენტი
დგინ
ნდება თანხისს ჩამოწერის მომენტისათვი
მ
ის ბანკის მიერ
რ დადგენილ
ლი კომერციულ
ლი კურსით).
4.16.3 მოქმედი კაანონმდებლობ
ბით ან/და კლ
ლიენტსა და ბანკს
ბ
შორის დადებული ხელშეკრულეებით, შეთანხ
ხმებით ან/და სხვა
თვალისწინებუ
ულ სხვა შემთ
თხვევაში (მაგ..თავდებობა, საინკასო
ს
დავალება).
დოკკუმენტით გათ
4.16.4 შეცდომით ან/და კანო
ონმდებლობი
ის მოთხოვნ
ნათა დარღვვევით ჩარიც
ცხული ან/დ
და საეჭვო თანხ(ებ)ის უკან
დასააბრუნებლად;;
4.17 ბანკი უფლებ
ბამოსილია არ
რ მიიღოს ან არ შეასრულოსს კლიენტის დავალება,
დ
იმ შემთხვევაში თუ:
4.17.1 შეუძლებელ
ლია კლიენტისს, დავალებისს წარმომდგენნის სრულფასო
ოვანი იდენტი
იფიკაცია;
შ
კ
კანონმდებლო
ობის ან ბანკში
ი დადგენილი
ი წესების მოთ
თხოვნათა დარ
რღვევით;
4.17.2 დავალება შედგენილია
ი მითითებულ
ლი მონაცემებ
ბი არის არაზუ
უსტი, რითაც შეუძლებელი
ი ხდება ოპერააციის განხორ
რციელება;
4.17.3 დავალებაში
ი მითითებუ
ული თანხა, აღემატება
ა
კლ
ლიენტის ანგ
გარიშზე დავაალების წარდ
დგენის დრო
ოისთვის არსეებულ
4.17.4 დავალებაში
ხელმისაწვდომ ნაშთს, ან/დ
და ბანკის მიერ
მ
დადგეენილ ლიმიტ
ტებს, გარდაა კანონმდებ
ბლობით გათ
თვალისწინებ
ბული
თხვევებისა;
შემთ
4.17.5 ბანკს გაუჩნნდა ეჭვი კანო
ონსაწინააღმდეეგო ოპერაციი
ის შესრულების მცდელობი
ის შესახებ;
ხსრების გასატ
ტანად, გამოიყყენება სალარო
ოს გასავლის ორდერები;
ო
4.18 ანგარიშიდან ფულადი სახ
5. სააბანკო პლასტ
ტიკური ბარათ
თი/ბიზნეს ბარ
რათი
5.1 ბიზნეს ბარაათით (შემდგ
გომში - „ბარ
რათი“) მომსახ
ხურება გულ
ლისხმობს ბან
ნკის მიერ გაამოშვებული „ვიზა“ (VISA
A) ან
„მასტ
ტერქარდ“ (M
MasterCard) ბარათით კლ
ლიენტის ან მის მიერ დასახელებუ
ული პირის მიერ საბანნკო ოპერაცი
იების
განხორციელებას კლიენტის სააბარათე ანგარ
რიშიდან;
ბარათე ანგარ
რიშებს; დასაშვვებია ერთ საბ
ბარათე ანგარ
რიშზე
5.2 ბარათით ოპეერაციის წარმმოებისთვის ბანკი გახსნის შესაბამის საბ
რამდ
დენიმე პლასსტიკური ბარ
რათის, ასევეე რამდენიმე ანგარიშზე ერთი პლას
სტიკური ბარ
რათის მიმაგ
გრება. ოპერააციის
განხორციელებისსთვის ანგარი
იშებს შორის პრიორიტეტ
ტს ადგენს კლ
ლიენტი შესაბ
ბამისი განაც
ცხადის შევსეებისას; ოპერააციის
რ
გამოიყყენება იმ ვალუტის ანგარიშ
ში რა ვალუტ
ტაშიც ახორციელებს კლიენნტი ოპერაციაას, და
განხორციელებისსას პირველი რიგში
ლოდ აღნიშნუ
ულის შემდეგ
გ - კლიენტის მიერ
მ
დადგენნილი პრიორი
იტეტის მიხედ
დვით;
მხოლ
5.3 კლიენტს შეუ
უძლია მიიღოს ერთი ან რამდენიმე ტიპის პლასსტიკური ბარ
რათი, რომელ
ლსაც კლიენტ
ტი ირჩევს ბაანკში,
კონკკრეტულ ბარაათთან დაკავშ
შირებული განნაცხადის შევს
სებისას;
5.4 ბარათის მფლ
ლობელი შეიძლ
ლება იყოს რო
ოგორც უშუალ
ლოდ კლიენტ
ტი, ასევე მის მიერ
მ
დასახელ
ლებული პირ((ებ)ი (შემდგო
ომში „ბარ
რათით მოსარგ
გებლე“). ბარაათზე დატანილია კლიენტის სახელწოდ
დება, ბარათისს მფლობელის
ს/მოსარგებლ
ლის სახელი, გვარი,
ხელმოწერის ნიმუ
უში. აღნიშნუ
ული ინფორმააცია, პერსონალურ საიდენნტიფიკაციო კოდთან
კ
ერთაად, რომელიც
ც ცალკე გადაეეცემა
გენს ბარათისს მფლობელის
ს იდენტიფიკააციის საშუალ
ლებას.
ბარაათის მფლობეელს წარმოადგ
5.5 მომსახურები
ისა და სავვაჭრო ობიექტებზე შეს
საძლოა მოთ
თხოვნილ იქქნას ბარათი
ის მფლობელ
ლის პირად
დობის
დამაადასტურებელ
ლი მოწმობა. იმ შემთხვევვაში, თუ ბარ
რათის მფლო
ობელი არ წაარადგენს პირ
რადობის მოწ
წმობას, ობიეექტის
მომს
სახურე პერსო
ონალი უფლებ
ბამოსილია, შეეაჩეროს ტრანნზაქცია, რაზეედაც ბანკი პაასუხისმგებელ
ლი არ არის.
5.6 ყოველი ბარაათის მფლობელს ენიჭება პერსონალურ
რი ოთხნიშნაა კონფიდენციალური კოდ
დი (PIN). პერ
რსონალური კოდი
კ
გამო
ოიყენება
ფუ
ულის
გამო
ოტანისას
ბ
ბანკომატებიდ
დან
ან
სპპეციალურ
ტერმინალებ
ბში
ბარათი
ის
მფლობეელის
იდენ
ნტიფიკაციისსთვის.
5.7 ბარათი და P
PIN კოდი არ
რ შეიძლება გადაეცეს
გ
სარგ
გებლობისათვვის სხვა პირ
რს და გამოყეენებული უნდ
და იყოს მხოლ
ლოდ
ბარაათის მფლობეელის მიერ.
5.8 კლიენტის მი
იერ ბარათით
თ მოსარგებლ
ლეზე გაცემულ
ლი ბარათები
ით ოპერაციეების წარმოებ
ბის შედეგებსსა და სისწო
ორეზე
პასუ
უხისმგებლობა ეკისრება რო
ოგორც კლიენნტს, ასევე უშუ
უალოდ ბარათ
თით მოსარგეებლეს;
5.9 გამოშვებული
ი ბარათი სად
დებეტო ბარაათია. ბარათი
ის მფლობელ
ლი უფლებამო
ოსილია გამო
ოიყენოს თანნხის ის ოდენობა,
რომეელიც შეტანი
ილია/ჩარიცხუ
ულია ანგარი
იშზე. თანხას აკლდება ბარ
რათის წლიურ
რი მომსახურ
რების საკომისსიო, მინიმალ
ლური
ნაშთ
თი, ხოლო თ
თანხის გადახ
ხარჯვის შემთ
თხვევაში - მასთან
მ
დაკავვშირებული პროცენტები და პირგასაამტეხლო, ასსეთის
არსეებობის შემთხვევაში.
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5.10 იმ შემთხვევვაში თუ კლი
იენტის მიერ ოპერაცია სრ
რულდება სააბარათე ანგარ
რიშისაგან გაანსხვავებულ ვალუტაში, ბანკი
ბ
თანხ
ხის კონვერტააციას გააკეთეებს ანგარიშსწ
წორების დღესს ბანკის ქსელ
ლში არსებულ
ლი კომერციულ
ლი კურსის შეესაბამისად, ხოლო
ხ
იზა“-ს (VISA) და „მასტერქაარდ“-ის (MasterCard) მიერ განსაზღვრული კურსის შესაბამისად.
ქსელ
ლის გარეთ „ვი
5.11 საბარათე ანგ
გარიშის მოქმეედების შეჩერეება ან გაუქმებ
ბა, ბარათის განახლება:
გ
5.11.1 ბარათის მო
ოქმედების შეჩერება შესააძლებელია ბარათის მფლ
ლობელის მოთ
თხოვნით ან ბანკის მიერ
რ 5.11.4 პუნნქტის
შესაბ
ბამისად;
5.11.2 კლიენტი/ბაარათით მოსსარგებლე ვალ
ლდებულია ბარათის დააკარგვის შემთ
თხვევაში დააუყოვნებლივვ წერილობით
თ ან
ლეფონის (ტელ
ლეფონის ნომეერზე +995 32 200 80 80) მეშ
შვეობით აცნო
ობოს ბანკს და
დ მოითხოვოსს ბარათის დააბლოკვა. ბარ
რათის
ტელ
დაბლ
ლოკვა შესაძლ
ლებელია:
5.11.2.1 ბარათის ლოკალურ სტოპ სიაში ჩასმის გზით
თ, რაც 1 (ერ
რთი) საბანკო
ო დღის ვადაში უზრუნვველყოფს ბარ
რათის
ოკირებას. აღნი
იშნულ შემთ
თხვევაში, კლი
იენტი ვალდებ
ბულია განაახ
ხლოს (აიღოს ახალი) ბარათ
თი, გარდა იმ შ
შემთხვევისა როცა
ბლო
კლიენტი ბარათისს დაბლოკვასს ითხოვს მხოლ
ლოდ დროები
ითი ბლოკირ
რებით;
ისო სტოპ სი
იაში ჩასმით, რაც უზრუ
უნველყოფს ბარათის
ბ
სრუ
ულ ბლოკირეებას მაქსიმუ
უმ 14
5.11.2.2 ბარათის საერთაშორი
თხმეტი) საბაანკო დღის გაანმავლობაში,, ამ შემთხვევვაში კლიენტი
ი ვალდებულ
ლია ბარათით
თ შემდგომი სარგებლობის
ს
სთვის
(თოთ
განააახლოს ბარათ
თი;
5.11.3 კლიენტი ვაალდებულია ბარათის საერთაშორისო სტოპ სიაში ჩჩასმის ტელეფ
ფონის მეშვეო
ობით მოთხოვვნის შემთხვეევაში,
უგვიანს 24 (ო
ოცდაოთხი) საათის განმავვლობაში წერი
ილობით დააადასტუროს ბარათის
ბ
საერ
რთაშორისო სტოპ
ს
სიაში ჩაასმის
არაუ
მოთ
თხოვნა; წინააღ
ღმდეგ შემთხ
ხვევაში, ბანკი
ი ამოიღებს ბარათს
ბ
საერთ
თშორის სტოპპ სიიდან დაა აღნიშნულიდან გამომდი
ინარე
ნები
ისმიერ ზიანსაა და არასანქცირებულ ტრაანზაქციებზე პასუხისმგებლ
პ
ლობა სრულად
დ დაეკისრებაა კლიენტს;
5.11.4 ბანკი უფლებამოსილი
ია შეაჩეროსს ბარათის მოქმედება, იმ შემთხ
ხვევაში თუ
უ გაუჩნდა ეჭვი ბარაათით
სანქცირებული/არაავტორი
იზებული გად
დახდების შესსახებ ან/და კლიენტის მიერ
მ
ამ ხელ
ლშეკრულებით
თ ან/და ბარაათით
არას
სარგ
გებლობის წესსებით განსაზღ
ღვრული რომმელიმე პირობ
ბის დარღვევი
ის შემთხვევაშ
ში;
5.11.5 ბანკი უფლეებამოსილია უარი
უ
განაცხად
დოს ბარათისს განახლებაზეე მიზეზის მი
ითითების გარ
რეშე.
რე ხელშეკრუ
ულების 5.11.2. და 5.11..3 პუნქტით გათვალისწი
ინებული ქმედებების გაანხორციელებ
ბამდე
5.11.6 წინამდებარ
შესრ
რულებულ ნებ
ბისმიერ ტრანნზაქციაზე პასსუხისმგებლო
ობა ეკისრება კლიენტს;
კ
5.11.7 კლიენტი ვაალდებულია ბარათის საბო
ოლოო ვადის
ს ამოწურვამდ
დე არაუგვიანნს 5 (ხუთი) საამუშაო დღით
თ ადრე მიმარ
რთოს
ს ბარათის გაანახლების მო
ოთხოვნით და
დ დროულად
დ მიიღოს ბარ
რათი; იმ შემ
მთხვევაში, თუ
თ ბარათის დამზადებიდ
დ
ბანკს
ან 40
(ორმ
მოცი) კალენდ
დარული დღი
ის განმავლობ
ბაში კლიენტი
ი ან ბარათის მფლობელი არ ჩაიბარებს
ს ბარათს, ბანნკს უფლება ექნება
ე
გაანაადგუროს ბარ
რათი;
5.11.8 ბანკსა და „ვიზას“ (VISA
A) ან/და „მასსტერქარდს“ (MasterCard) შორის ხელშ
შეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში
შ
ბ
ბანკი
ლებამოსილიაა დახუროს საბ
ბარათე ანგარ
რიში და აღნიშ
შნულის თაობ
ბაზე შეატყობინოს კლიენტ
ტს;
უფლ
5.12 ბარათით წარ
რმოებულ ოპერაციებზე პრეეტენზიების წარდგენის
წ
წესსი:
5.12.1კლიენტი ვაალდებულია არაუგვიანს ყოველი თვი
ის 5 (ხუთი) რიცხვისა მო
ოითხოვოს დაა მიიღოს ამო
ონაწერი საბარათე
რიშზე წინა თ
თვეში წარმოეებული ოპერააციების შესახ
ხებ და მისი მმიღებიდან არ
რაუგვიანეს 15
5 კალენდარუ
ული დღის ვაადაში
ანგარ
წარაადგინოს დასააბუთებული პრეტენზია
პ
სააეჭვო ტრანზაქციასთან დაკავშირებით
დ
თ; წინამდებარ
რე პუნქტით დადგენილ
დ
ვაადაში
ამონ
ნაწერის მიუღ
ღებლობის და
დ პრეტენზი
იის წარუდგ
გენლობის შეემთხვევაში, ბარათით
ბ
განხორციელებული ნებისმმიერი
ოპერ
რაცია ითვლეება კლიენტისს მიერ დადასსტურებულად
დ და აღნიშულ
ლი კლიენტისს მიერ ბანკთ
თან ურთიერთ
თობაში შემდგ
გომში
წესი
არ შეიძლება
შ
გახ
ხდეს სადავო
ო. წინამდებაარე მუხლით
თ გათვალისწ
წინებული პრ
რეტენზიისა და დავის გადაწყვეტის
გ
განი
ისაზღვრება წი
ინამდებარე ხეელშეკრულებ
ბით;
5.13 ბარათით სარ
რგებლობის სააკომისიო და საჯარიმო
ს
სან
ნქციები:
5.13.1 კლიენტი ვვალდებულიაა გადაიხადო
ოს ბარათით სარგებლობ
ბასთან (დამზ
ზადებასთან, განახლებასთ
თან, სტოპ სიაში
ს
ბის წარმოებასსთან დაკავშირ
რებული ნები
ისმიერი სახისს საკომისიო, რომლის ოდეენობა
ჩასმაასთან და სხვაა) და ბარათით ოპერაციებ
ბარაათით განხორციელებულ ტრანზაქციებზ
ტ
ზე განისაზღვვრება ბანკის მიერ,
მ
ხოლო ქვეყნის
ქ
ფარგლ
ლებს გარეთ განხორციელე
გ
ებულ
ტრან
ნზაქციებზე აასევე „ვიზა“--ს (VISA) და „მასტერქარდ
დ“-ის (MasterrCard) საერთაშორისო საგ
გადამხდელო სისტემების მიერ
განსაზღვრული ტ
ტარიფების შეს
საბამისად.
ვ
ლოდ ხელმისსაწვდომი ნაშ
შთის ფარგლ
ლებში.
5.13.2 კლიენტი ვალდებულია
საბარათე ანნგარიშზე ოპპერაციები აწაარმოოს მხოლ
ხელმისაწვდომი ნაშთის შეგნეებულად ან შეცდომით გად
დამეტებით გახარჯულ
გ
თანხას
თ
ბანკი დაარიცხავს
დ
ს
სარგებელს,
ბანკის
რ დადგენილი
ი ტარიფების მიხედვით,
მ
გაადახარჯვით გამოყენებულ
გ
ლი თანხის სარ
რგებლობის ყო
ოველი დღისაათვის;
მიერ
5.13.3 კლიენტი ვაალდებულია დაუყოვნებლ
ლივ შეავსოს გადამეტებით
გ
თ გამოყენებულ
ლი თანხა დაა მუდმივად იქონიოს
ი
საბარათე
რიშზე მინიმაალური ნაშთი
ი, რომლის ოდ
დენობა განისააზღვრება ბარ
რათის ტიპის მიხედვით;
მ
ანგარ
5.13.4 კლიენტი უ
უფლებამოსილ
ლია, ნებისმი
იერ დროს მი
იიღოს ინფორ
რმაცია საბარ
რათე ანგარიშზ
ზე წარმოებუ
ული ოპერაცი
იების
ხებ;
შესახ
5.13.5 ნებისმიერი
ი ტიპის ბარათ
თით სარგებლ
ლობის წესები ექვემდებარებ
ბა საერთაშორ
რისო საგადასსახადო სისტეემის („ვიზა“ (V
VISA)
მასტერქარდ““ (MasterCard) პროცედურებ
ბს, რომლის შესახებ
შ
ინფორ
რმაციის მიღება კლიენტს შეუძლია
შ
მოთ
თხოვნისთანავვე.
და „მ
6. ინტერნეტ
ი
ბანნკი
6.1 ინტერნეტი
ი
ბაანკით მომსახ
ხურებით სარგ
გებლობისთვვის კლიენტი ვალდებული
ია ბანკში წარადგინოს განააცხადი ინტერნეტ
ბანკი
ის მომსახურ
რების გააქტი
იურების თაო
ობაზე, რის შემდეგაც ბაანკის მხრიდაან დადებით
თი გადაწყვეტ
ტილების მიღ
ღების
შემთ
თხვევაში კლი
იენტს ექნებაა შესაძლებლობა აწარმოო
ოს გარკვეულ
ლი შინაარსის ოპერაციები
ი ბანკში მოუ
უსვლელად ბანკის
ოფიციალური ინტ
ტერნეტ-გვერ
რდის www.ib..ge გამოყენების გზით. ინფ
ფორმაციას ინნტერნეტ ბანკკით მომსახურ
რების სახეობ
ბების,
სახურების საკკომისიოს და იმ ოპერაციათა შესახებ, რომლის
რ
წარმო
ოებაც შეუძლ
ლია კლიენტს ინტერნეტ
ი
ბანნკის საშუალეებით,
მომს
კლიენტი მიიღებსს ბანკში შესაბ
ბამისი მომსახ
ხურების გააქქტიურებისას,, სადაც თავად
დ აირჩევს, რო
ომელი სახის ინტერნეტ ბაანკით
სურს
ს სარგებლობ
ბა. ინტერნეტ
ტ ბანკის საშუ
უალებით გან
ნსახორციელეებელი საბანკკო ოპერაციების, ზუსტი ჩამონათვალი და
4

შესრ
რულების წესეები განსაზღვვრულია ბანკი
ის ოფიციალუ
ურ ინტერნეტ
ტ-გვერდზე - www.cartubaank.ge განთავვსებულ ინტერნეტ
ბანკი
ით მომსახურ
რების პირობებ
ბში, რომელიც
ც წარმოადგენ
ნს წინამდებარ
რე ხელშეკრუ
ულების განუყყოფელ ნაწილ
ლს.
6.2 კლიენტს
კ
ინტეერნეტ ბანკით
თ სარგებლობ
ბისთვის დალ
ლუქული კონვვერტით გადააეცემა ინტერნ
ნეტ ბანკით სარგებლობის
ს
სთვის
საჭი
ირო მონაცემებ
ბი (შემდგომშ
ში ამ მუხლის მიზნებისთვი
ის - „საიდენტ
ტიფიკაციო მო
ონაცემები“), კერძოდ,
კ
მომხ
ხმარებლის სახ
ხელი
- USERNAME და პაროლი - PA
ASSWORD, რომელთა გამო
ოყენებითაც კლიენტი
კ
იდეენტიფიცირდეება ბანკის ინნტერნეტ-გვერ
რდზე
შესვლის დროს. კკლიენტი ვალ
ლდებულია მი
ისთვის კონვეერტის გადაც
ცემიდან 24 (ო
ოცდაოთხი) საათის
ს
განმავვლობაში, შევვიდეს
ინტეერნეტ ბანკის ინტერნეტ-გვვერდზე და შეეცვალოს ბანკკის მიერ მისთ
თვის გადაცემუ
ული პაროლი
ი.
6.3 იმ
ი შემთხვევააში, თუ კლი
იენტი სარგებლობს სრულ
ლი ინტერნეტ ბანკის მო
ომსახურებით
თ, მომხმარებლ
ლის სახელსა და
პარო
ოლთან ერთად
დ მას გადაეც
ცემა ელექტრ
რონული მოწყყობილობა დი
იჯიპასი, რომ
მელზეც ყოვეელ 36 (ოცდაათექვსმეტი) წამში
წ
ერთხელ გენერირ
რდება (იცვლ
ლება) ციფრების კომბინაცი
ია (კოდი). კლ
ლიენტს შესააძლებლობა ექნება
ე
გარკვეეული ოპერაც
ციები
რმოოს მხოლო
ოდ დიჯიპასზ
ზე დაგენერირ
რებული კოდი
ის გამოყენები
ით.
აწარ
6.4 კლიენტი
კ
ვალდებულია:
6.4.1 უსაფრთხოდ
დ შეინახოს ინტერნეტ ბანკით
ბ
სარგეებლობისთვისს საჭირო ნებისმიერი
ნ
ი
ინფორმაცია,
დოკუმენტი თუ
ინიჭებული პააროლი (Passw
word) და მის მიერ არჩეულ
ლი მომხმარებ
ბლის სახელი
ი (Username). ასევე
მოწყყობილობა, ბაანკის მიერ მი
დიჯ
ჯიპასის შესაბაამისი მოწყობ
ბილობა (ასეთ
თის არსებობისს შემთხვევაში
ი).
6.4.2 არ გაანდოს პაროლი დაა/ან მომხმარეებლის სახელ
ლი მესამე პირს, არ შეინაახოს ეს მონააცემები კომპპიუტერში ან სხვა
ისმიერ ტექნიკკურ მოწყობი
ილობაში, რომმლითაც კლი
იენტი უკავშირ
რდება ბანკისს ინტერნეტ გვერდს.
გ
უსაფ
ფრთხოდ შეინნახოს
ნები
დიჯ
ჯიპასის მოწყო
ობილობა (ასეეთის არსებობ
ბის შემთხვევაში), რათა არ
რ მოხდეს გარ
რეშე პირის წვვდომა მასზე დაგენერირებ
ბულს
პარო
ოლზე.
6.4.3ბანკის მიერ მმინიჭებული პაროლის
პ
დაკკარგვის ან/დაა სავარაუდო გამჟღავნებისს შემთხვევაში
ი დაუყოვნებლ
ლივ აცნობოს ბანკს
ბამისი რეაგირ
რებისთვის;
შესაბ
6.4.4
4 დიჯიპასით სარგებლობისს შემთხვევაში
ი, დაუყოვლეებლივ აცნობო
ოს ბანკს დიჯი
იპასის მოწყო
ობილობის დაკკარგვის ფაქტ
ტი.
6.4.5 დარწმუნდესს, რომ დაუკკავშირდა ბანნკის ორიგინაალ ინტერნეტ
ტ-გვერდს დაა ინტერნეტ ბანკში ნებისსმიერი შესვლ
ლისას
ბამდე მოახდ
დინოს უსაფრთ
თხოების სერ
რთიფიკატის შემოწმება (უ
უსაფრთხოები
ის სერთიფიკკატის შემოწმებით
მუშააობის დაწყებ
დასტ
ტურდება, რო
ომ კლიენტი დაუკავშირდა
დ
სწორედ სს „ბ
ბანკი ქართუ““-ს ინტერნეტ გვერდს www
w.cartubank.ge ან/და www.ib
b.ge ).
მუდ
დმივად ისარგეებლოს „ინტერნეტ ბრაუზეერის“ განახლებული ვერსი
იით;
6.4.6 ინტერნეტ ბაანკში მუშაობი
ის დასრულებ
ბისას პროგრაამიდან გამოვი
იდეს მხოლოდ
დ „გამოსვლა““ ღილაკზე დააჭერით;
6.4.7ინტერნეტ ბანნკის მომსახუ
ურებისთვის გადაიხადოს მომსახურებისს საფასური;
ისას, ინტერნნეტ ბანკის მომსახურები
ის შეწყვეტისს შემთხვევაშ
ში, შეავსოს ინტერნეტ ბანკის
6.4.8 დიჯიპასით სარგებლობი
ლის განაცხადი
ი და დაუბრუ
უნოს ბანკს დი
იჯიპასის მოწყყობილობა.
გაუქქმების/შეცვლ
6.5 კლიენტის
კ
ნეებისმიერი სახის
ს
პრეტეენზია ინტერ
რნეტ ბანკისს მეშვეობით
თ განხორცი
იელებულ ოპერაციებთან
ო
ნ და
მომს
სახურებასთანნ დაკავშირებით მიიღებაა შესაბამისი
ი ოპერაციის განხორციელ
ლებიდან ან/და შესაბამისსი მომსახურ
რების
მიღეებიდან 15 (თხ
ხუთმეტი) დღ
ღის განმავლო
ობაში.
6.6 ბანკი
ბ
უფლებაამოსილია:
6.6.1 კლიენტის დ
დავალებით შეეასრულოს ბანნკის მიერ ინტ
ტერნეტ-ბანკი
ით მომსახურეების ფარგლებ
ბში დაშვებულ
ლი ოპერაციებ
ბი;
იებზე დააწესსოს შეზღუდვები, მათ შო
ორის დაადგი
ინოს ოპერაცი
იების
6.6.2 რისკების შეემცირების მიზნით კლიენნტის ოპერაცი
რულად დასააშვები პარამეტ
ტრები.
ზღვრ
6.7 ინტერნეტ
ი
ბანნკის მომსახურებაზე ვრცელდება წინამმდებარე ხელ
ლშეკრულების პირობები სრ
რულად, წინაამდებარე მუხ
ხლში
მითი
ითებულ თავისებურებათაა გათვალისწი
ინებით.
7.SMS (მმოკლე ტექსტ
ტური შეტყობი
ინებით) მომსახურება
7.1 SMS
S
მომსახურ
რება არის დისტანციური
დ
ი საბანკო მომსახურება, რომლის
რ
მეშვვეობითაც კლ
ლიენტს ეძლევვა შესაძლებლ
ლობა
ბანკშ
ში მოუსვლელ
ლად მიიღოს გარკვეული ტიპის ინფორ
რმაცია და აწაარმოოს გარკვვეული შინაარსის საბანკო
ო ოპერაციები
ი. მათ
შორი
ის, კლიენტს შეუძლია მი
იიღოს ინფორ
რმაცია საკუთ
თარ საბანკო ანგარიშებზეე შესრულებუ
ული ოპერაციების, ოპერააციის
შესრ
რულების მცდ
დელობის და ანგარიშზე
ა
არსსებული ნაშთ
თების შესახებ;;
7.2 SMS
S
მომსახურ
რების მისაღეებად, კლიენტ
ტი ბანკში ავს
სებს განაცხად
დს, რომლითაც კლიენტი გამოხატავს სურვილს
ს
მიიღოს
ბანკი
ისაგან SMS მმომსახურების სერვისი და
დ რომლითაც
ც განისაზღვრ
რება SMS მო
ომსახურების სხვა კონკრეეტული პირო
ობები.
განც
ცხადში კლიენნტი აფიქსირეებს მობილურ
რი ტელეფონი
ის ნომერს, რო
ომელიც რეგისტრირდება ბანკის
ბ
პროგრ
რამაში და რომმლის
მეშვეობითაც ხორ
რციელდება წი
ინამდებარე სერვისით
ს
მომმსახურება.
S
მომსახუ
ურების სერვი
ისის ერთხელ
ლ გააქტიურეების შემდეგ, SMS მომსახ
ხურების სერ
რვისი გავრცელდება ყველ
ლა იმ
7.3 SMS
ანგარ
რიშზე, რომეელსაც მომავაალში გახსნი
ის კლიენტი. ამ შემთხვევვაში SMS მო
ომსახურება განხორციელდ
გ
დება წინამდეებარე
ხელშ
შეკრულების პირობების შეესაბამისად;
7.4 კლიენტი
კ
ვალდებულია:
7.4.1 დაუყოვნებლ
ლივ აცნობოს ბანკს, ბანკში
ი დაფიქსირებ
ბული მობილ
ლური ტელეფო
ონის ნომრის ცვლილების,, ასევე მობილ
ლური
ლეფონის აპარაატის დაკარგვვის თაობაზე;
ტელ
7.4.2 არ დაუშვას მისი კუთვნ
ნილი მობილ
ლური აპარატ
ტის, სიმ ბარაათის ან სხვაა იმ მოწყობი
ილობის მესაამე პირთა ხეელში
ლზეც კლიენტ
ტი იღებს მოკკლე ტექსტური შეტყობინნებით მომსახ
ხურებას; ბანკკი არ არის პაასუხისმგებელ
ლი იმ
მოხვვედრა, რომელ
ინფო
ორმაციის მესსამე პირთა მიერ გაცნობაზეე, რომელიც კლიენტს მიეწ
წოდება SMS მო
ომსახურებისს საშუალებით
თ;
7.5 ბანკი
ბ
უფლებაამოსილია:
7.5.1 კლიენტის მი
იერ ტელეფონნის ნომრის შეცვლის, მობი
ილური ტელეეფონის აპარაატის ან/და სი
იმ ბარათის დააკარგვის თაო
ობაზე
იღებული შეტ
ტყობინების საფუძველზე
ს
კლიენტს შეუჩეროს
შ
SM
MS მომსახურ
რების სერვისსი, მომსახურ
რების
კლიენტისგან მი
ბ კლიენტის განცხადების
გ
მ
მიღებამდე;
აღდგენის შესახებ
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7.5.2 არ შეასრულ
ლოს კლიენტის
ს მომსახურებ
ბის პირობებთ
თან შეუსაბამმო, არასწორი დავალება, ას
სევე არ შეასრ
რულოს კლიეენტის
დავაალება კლიენტის ანგარიშზ
ზე არასაკმარ
რისი ნაშთის არსებობის
ა
შეემთხვევაში, ან
ა ბანკის მიმ
მართ კლიენტ
ტის დავალიანნების
არსეებობის შემთხვევაში;
7.6 SMS მომსახუ
ურების სერვი
ისზე ვრცელდება წინამდ
დებარე ხელშეეკრულების პირობები
პ
სრ
რულად, წინაამდებარე მუხ
ხლში
მითი
ითებულ თავისებურებათაა გათვალისწი
ინებით.
8.ავტომატური გადარ
რიცხვები
ა
გადარიცხვებ
ბით სარგებლ
ლობის მოთხო
ოვნისას, კლიეენტი ბანკს აძ
ძლევს დავალ
ლებას მისი ერ
რთი ან რამდეენიმე
8.1 ავტომატური
საბან
ნკო ანგარიში
იდან, კლიენტ
ტის მიერ განსააზღვრულ თაარიღებში ჩამო
ოწეროს ფულ
ლადი სახსრები და გადარიც
ცხოს წინამდეებარე
ხელშ
შეკრულების მე-2 პუნქტში
ი მითითებულ
ლი მომსახურეებების მისაღეებად, კლიენტ
ტის მიერ შესააბამის განაცხაადში მითითეებულ
რეკვვიზიტებზე.
8.2 ბანკი
ბ
კლიენტს მოემსახურეება შემდეგი ავტომატური
ა
გადარიცხვებ
ბით: 1
8.2.1 კომუნალურ
რი გადახდები, მობილური ტელეფონის ბალანსის
ბ
შევსსება;
ის შიგნით:
8.2.2 თანხის გადაარიცხვა ბანკი
ი ვალუტის გაადარიცხვა კლ
ლიენტის პირაად და/ან სხვაა პირის/ორგანნიზაციის ანგარიშებზე;
8.2.2.1 ეროვნული
დარიცხვა კლიენტის პირად
დ და/ან სხვა პირის/ორგანი
პ
იზაციის ანგარ
რიშებზე;
8.2.2.2 უცხოური ვვალუტის გად
დარიცხვა ანაბ
ბრის შესავსებ
ბად.
8.2.2.3 თანხის გად
ის გარეთ:
8.2.3 თანხის გადაარიცხვა ბანკი
ი ვალუტის გაადარიცხვა კლ
ლიენტის პირაად ან სხვა პირ
რის/ორგანიზააციის ანგარიშ
შებზე;
8.2.3.1 ეროვნული
კ
უფლ
ლება აქვს, ყოვველი ავტომატ
ტური გადარი
იცხვის დავალ
ლებისას, აირჩჩიოს დავალების შესრულეების კონკრეტ
ტული
8.3 კლიენტს
ან ცვალებადი თ
თარიღი, დავალ
ლების თანხაა კი შეიძლებ
ბა იყოს როგო
ორც ფიქსირეებული ისე ცვალებადი
ც
(მმაგ: მითითებ
ბული
პროვვაიდერი კომპპანიების მიმაართ გადარიცხ
ხვის თარიღი
ისთვის დაფიქქსირებული დავალიანების
დ
ს ოდენობით)..
8.4 კლიენტი
კ
ხელ
ლშეკრულებისს 8.2 პუნქტში
ი მითითებულ
ლი მომსახურეებ(ებ)ის მისაღ
ღებად, ბანკში
ი ავსებს განაც
ცხადს, რომლითაც
განი
ისაზღვრება ბაანკის მიერ ავტ
ტომატურად გადარიცხვის
სთვის აუცილ
ლებელი ყველაა საჭირო ინფორმაცია, გად
დარიცხვის წესსი და
პირო
ობები; კლიენტის მიერ ავტ
ტომატური გად
დარიცხვებით
თ მომსახურებ
ბასთან დაკავშ
შირებით შევსსებული თითო
ოეული განაც
ცხადი
წარმ
მოადგენს წინაამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს განუყოფელ
ლ ნაწილს.
8.5 ბანკი,
ბ
კლიენტ
ტის მიერ ხელ
ლშეკრულები
ის 8.2.1 პუნქტ
ტით გათვალი
ისწინებული მომსახურები
ით სარგებლო
ობის შემთხვეევაში,
უაქც
ცეპტო წესით
თ/კლიენტის დამატებითი
ი თანხმობისს გარეშე, დავალიანების
დ
ს წარმოქმნი
ისთანავე ან კლიენტის მიერ
განსაზღვრულ თარიღში
თ
ჩამო
ოწერს კლიენტ
ტის ანგარიში
იდან თანხებსს, ავტომატუ
ური გადარიცხ
ხვის სისტემააში ჩართულ
ლი და
განსაზღვრულ
ლი პროვაიდერ
რი კომპანიები
ის მიმართ დააფიქსირებულ
ლი დავალიანეების დასაფარ
რავად;
კლიენტის მიერ გ
8.6 ხელშეკრულებ
ხ
ბის 8.2.1 პუნქქტით გათვალ
ლისწინებული
ი ავტომატურ
რი გადარიცხვვებით მომსახუ
ურება ხორცი
იელდება მხოლ
ლოდ
საქარ
რთველოს ერო
ოვნულ ვალუ
უტაში.
8.7 ავტომატური
ა
გადარიცხვეების პრიორი
იტეტულობის
ს განსაზღვრაა ხდება თით
თოეული მო
ომსახურებით
სარგებლ
ლობის
დაწყყების თარიღ
ღის მიხედვი
ით. თუკი, რამდენიმე
რ
გ
გადარიცხვის
„თვის რიც
ცხვი“ ან/და „დავალიანების წარმოშო
ობის“
პერი
იოდულობა (კომუნალურ
რი და მობილ
ლური გადასსახადების შემთხვევაში) ემთხვევა ერთი და იმმავე დღეს, ბანკი
ბ
განსაზღვრავს პრი
იორიტეტულ
ლობას, წინასწაარი გათვლის გარეშე.
8.8 კლიენტმა
კ
კონნკრეტული დავალებისთვი
ის თავად უნდ
და განსაზღვრ
როს გამოიყენო
ოს თუ არა ბანნკმა კლიენტი
ის სხვა მიმდი
ინარე
ან/დ
და საბარათე ანგარიშებზეე (დამატები
ითი ანგარიშეები) არსებული ნაშთები
ი. კლიენტი თანახმაა ბაანკმა გამოიყყენოს
ანგარ
რიშებზე დაშ
შვებული ოვერ
რდრაფტის „ხ
ხელმისაწვდო
ომი ნაშთი“. ასეთ
ა
შემთხვეევაში გამოყენნებული ოვერ
რდრაფტის თანხას
თ
დაერ
რიცხება შესაბ
ბამისი ხელშეკკრულებით გათვალისწინე
გ
ებული პროცეენტი;
8.9 იმ
ი შემთხვევაშ
ში, თუ კლიენტი თანხმო
ობას განაცხად
დებს ხელშეკკრულების 8.88 პუნქტით გათვალისწინ
გ
ნებულ ოპერააციის
ბანკი
ის მიერ განხ
ხორციელებაზ
ზე, ბანკი უფ
ფლებამოსილი
ია, ავტომატუ
ური გადარიც
ცხვის თარიღ
ღისთვის, კლი
იენტის ანგარ
რიშზე
ეროვვნული ვალუ
უტის არასაკმაარისი ნაშთისს არსებობისაას, სხვა ვალუ
უტის არსებული ნაშთიდაან უაქცეპტო წესით ჩამოწ
წეროს
თანხ
ხა, გააკეთოსს კონვერტაცი
ია, კონვერტაციის დროი
ისათვის ბანკკში არსებულ
ლი კომერციუ
ული კურსის შესაბამისად
დ და
მიმართოს თანხეები ავტომატ
ტური გადარი
იცხვის დავაალების შესასსრულებლად.. იგივე ქმედ
დებას განახო
ორციელებს ბანკი
ბ
ოური ვალუტ
ტის ანგარიშზ
ზე ნაშთის არსსებობის და იმმავდროულად
დ, ეროვნული
ი ვალუტის ანნგარიშზე არაასაკმარისი ნაშთის
უცხო
არსეებობის შემთხვევაში.
8.10 ბანკის მიერ
რ ავტომატურ
რი გადარიცხვვა განხორციეელდება მხოლ
ლოდ იმ შემთ
თხვევაში, თუ
უ ანგარიშზე (მათ შორის სხვა
ნები
ისმიერ ვალუტ
ტაში გახსნილ
ლ ანგარიშზე) არის
ა
საკმარისსი თანხა; ბანკკის მიერ თანხ
ხის ნაწილობრ
რივ გადარიცხ
ხვა არ მოხდეება.
8.11 ავტომატურ
რი გადრიცხვეებით მომსახ
ხურება (ერთი, რამდენიმეე ან ყველა ერთად) უქმმდება კლიენნტის მიერ ბაანკში
შესაბ
ბამისი განაცხ
ხადის შევსებ
ბით და აგრეთ
თვე, იმ შემთხ
ხვევაში, თუ კონკრეტული
ი სახის გადარიცხვის მცდ
დელობისას, ბოლო
ბ
წარმ
მატებული ტ
ტრანზაქციიდან ზედიზედ
დ 6 (ექვსი) თვის განმაავლობაში ანნგარიშზე არ
რ იქნება თანნხა გადარიც
ცხვის
განსახორციელებლ
ლად.
ლდებულია:
8.12 კლიენტი ვალ
8.12.1 ანგარიშებზ
ზე, რომლიდაანაც ბანკმა უნდა
უ
განახორ
რციელოს ავტომატური გად
დარიცხვები მუდმივად იქქონიოს საკმაარისი
თი;
ნაშთ
8.12.2 გადაიხადო
ოს ავტომატური გადარიცხ
ხვებით მომსსახურებისთვი
ის დადგენილ
ლი საკომისი
იო (ინფორმაც
ციას აღნიშნუ
ულის
ხებ კლიენტი მიიღებს მოთ
თხოვნისთანავვე;
შესახ
8.13 ბანკი უფლეებამოსილია:

1

ავტ
ტომატური გად
დარიცხვების მო
ომსახურების ჩართვა შესაძლეებელია მხოლო
ოდ ისეთი შინააარსის მქონე გადარიცხვებზე
გ
ე, რომელთაც ბანკის
ბ
შიდაა ინსტრუქციის თანახმად არ ესაჭიროებათ გაადარიცხვის საფ
ფუძვლის დამად
დასტურებელი
ი დოკუმენტები
ი.

6

8.13.1 არ განახორ
რციელოს ავტო
ომატური გად
დარიცხვა კლი
იენტის ანგარ
რიშიდან (მათ
თ შორის სხვა ნებისმიერ ვაალუტაში გახსსნილ
ანგარ
რიშიდან) არაასაკმარისი ნაშ
შთის არსებობ
ბისას
8.13.2 არ განახორ
რციელოს ავტ
ტომატური გაადარიცხვა საქართველოს მოქმედი კაანონმდებლობ
ბის შესაბამისსად, ასევე ბანკის
წინაშე დავალიანეების არსებობის შემთხვევააში;
8.14 იმ შემთხვევააში, თუ ავტო
ომატური გად
დარიცხვისთვვის კლიენტისს მიერ შერჩეეული თარიღი დაემთხვევვა კლიენტის მიერ
ბანკი
ის მიმართ შეესასრულებელ
ლი ვალდებულ
ლებების შესრ
რულების თარ
რიღს, ბანკი იტოვებს უფლ
ლებას დროები
ით შეაჩეროს ან არ
განახ
ხორციელოს ავტომატურ
რი გადარიცხ
ხვა, კლიენტ
ტის მიერ ბანკის
ბ
მიმარ
რთ არსებულ
ლი ვალდებუ
ულებების სრულ
შესრ
რულებამდე;
8.15 ბანკი ავტომატურ გადარ
რიცხვებთან დაკავშირებულ
დ
ლი დავალებ
ბის სტატუსი
ის (მათ შორის, ინფორმააცია გადარიც
ცხვის
წარმ
მატებით განხ
ხორციელებისს, წარუმატებეელი მცდელო
ობის, ავტომაატური გადარ
რიცხვებით მო
ომსახურების გააქტიურების ან
გაუქქმების და სხ
ხვ.) შესახებ ინფორმაციაას მხოლოდ ერთხელ გაააგზავნის კლ
ლიენტის ბანკკისთვის ცნო
ობილ მობილ
ლური
ტელ
ლეფონის ნომეერზე. ბანკი არ
ა არის პასუ
უხისმგებელი კლიენტის მი
იერ აღნიშნული შეტყობინ
ნების მიუღებ
ბლობასა და ამით
გამო
ოწვეულ ნებისსმიერ ზიანზეე.
8.16 ბანკი არ არისს პასუხისმგებ
ბელი შეუსრუ
ულებელი ან/დ
და შეცდომით
თ შესრულებუ
ული ავტომატ
ტური გადარიც
ცხვის დავალ
ლებით
გამო
ოწვეულ ზიანნზე, იმ შემთ
თხვევაში თუ
უ ზემოაღნიშნნული გამოწვვეულ იქნა კლიენტის
კ
ან
ნგარიშებზე საკმარისი
ს
თაანხის
არარ
რსებობის მიზ
ზეზით ან/და კლიენტმა ბანკს
ბ
წარუდგ
გინა მცდარი ინფორმაციაა ან/და ზიანი
ი გამოწვეულ
ლ იქნა მომსახ
ხურე
პროვვაიდერი კომპპანიის რაიმე მიზეზით;
8.17 ავტომატური
ი გადარიცხვვებით მომსაახურებაზე ვრცელდება
ვ
წინამდებარეე ხელშეკრუ
ულების პირ
რობები სრულ
ლად,
წინამდებარე მუხლში მითითებულ თავისებ
ბურებათა გათ
თვალისწინები
ით.
9. სახ
ხელფასო პრო
ოექტი
პ
მო
ომსახურების საფუძველზე
ს
ბანკი კლიენტის მიმდინაარე ანგარიშიდ
დან, კლიენტი
ის დავალებით და
9.1 სახელფასო პროექტით
მის მიერ მიწოდეებული ინფო
ორმაციის საფ
ფუძველზე, აწ
წარმოებს გად
დარიცხვის ოპპერაციებს მი
ის მიერ დასაქქმებული პირ
რების
რიშებზე;
ანგარ
9.2 სახელფასო პროექტით გათვალისწინნებული მომმსახურების მისაღებად კლიენტი ბანკს მიმართ
თავს განაცხაადით
წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს 2.4 პუნქტის შესაბამისად;
ლდებულია, დასაქმებულთ
დ
თათვის ხელფაასის (ასევე პრ
რემიის, სამივლ
ლინებო თანხ
ხის და დასაქმმებულზე გასააცემი
9.3 კლიენტი ვალ
სხვ. ნებისმიერი დ
დანიშნულები
ის თანხის) ჩაარიცხვა მუდმივად აწარმო
ოოს წინამდებ
ბარე სახელფაასო პროექტისს საშუალებით
თ და
იზნით, მხარეეთა მიერ შეთანხმებული ფორმით,
ფ
ყოვეელთვიურად წარუდგინოსს ბანკს იმ დასსაქმებულთა სია
ს მათი სახეელის,
ამ მი
გვარ
რის, პირადი ნნომრების (სხ
ხვ. მაიდენტიფ
ფიცირებელი ნომრების), ჩასარიცხი
ჩ
თაანხის ოდენო
ობების და ანგ
გარიშის ნომრ
რების
მითი
ითებით, რომმელთაც უნდაა ჩაერიცხოთ ხელფასი
ხ
ან სხ
ხვ. გადასახდ
დელი;
9.4 კლიენტი ვალდებულია წერილობით
თ წარმოუდგი
ინოს ბანკს ი
იმ დასაქმებუ
ულთა სია, მათი პირად
დი ნომრებისაა და
დაკაავებული თანამდებობებისს მითითებით, რომელთაც ანგარიში უნდ
და გაეხსნათ ბანკში
ბ
სახელ
ლფასე პროექტ
ტის ფარგლებშ
ში და
უზრ
რუნველყოს მაათი ინფორმი
ირება ბანკის მომსახურებებ
მ
ბისა და პროდ
დუქტების შესახებ;
9.5 კლიენტი ვალ
ლდებულია განსაზღვროს
გ
მისი წარმომმადგენელი, პასუხიმგებელ
პ
ლი პირი (გარ
რდა დირექტო
ორისა), რომელ
ლსაც
ბანკთ
თან ურთიერ
რთობაში მიენნიჭება უფლეებამოსილება განახორციელ
ლოს სახელფ
ფასო პროექტიდან გამომდ
დინარე უფლ
ლებამოვაალეობები;
30 (ოცდაათი
9.6 კლიენტი ვალ
ლდებულია, არაუგვიანეს
ა
ი) კალენდარუ
ული დღით ადრე
ა
წერილო
ობით აცნობს ბანკს სახელ
ლფასო
პროეექტით მომსახ
ხურების სარგ
გებლობის სრ
რულად ან ნაწ
წილობრივ შეწ
წყვეტასთან/სხ
ხვა საბანკო დაწესებულებ
დ
ბაში გადატანაასთან
დაკაავშირებით და
დ წერილობ
ბითი შეტყობ
ბინებიდან 300 (ოცდაათი)) კალენდარუ
ული დღის ვადაში თანნამშრომელთაათვის
ხელფასის ან სხვვ. ნებისმიერ
რი გადასახდეელის მომდევვნო ჩარიცხვვა განახორცი
იელოს წინამდ
დებარე სახელ
ლფასო პროეექტის
გლებში და წი
ინამდებარე მუ
უხლით გათვალისწინებულ
ლი წესით;
ფარგ
9.7 კლიენტი ვალ
ლდებულია დაუყოვნებლ
დ
ლივ აცნობოს ბანკს თანამშ
შრომელთან შრომითი ურ
რთიერთობისს შეწყვეტის, მისი
სამსაახურიდან წაასვლის ან კლიენტის მი
იერ მისი დათ
თხოვნის შესსახებ და თაანამშრომელთ
თან საბოლოო
ო ანგარიშსწო
ორება
განახ
ხორციელოს დ
დასაქმებული
ისთვის წინამდ
დებარე პროექქტის ფარგლეებში გახსნილ
ლი საბანკო ანგ
გარიშის მეშვეეობით;
9.8 კლიენტის მი
იერ წინამდებაარე ხელშეკრუ
ულების 9.6. ან/და 9.7. პუნქქტით გათვალ
ლისწინებული
ი ვალდებულეებების დარღვვევის
და აღნიშნულის
ა
შ
შედეგად დას
საქმებულ(ებ)ი
ის ანგარიშ(ებ
ბ)ზე დავალიაანების წარმოქქმნის შემთხვვევაში, კლიენნტი ვალდებუ
ულია,
დაუყოვნებლივ სსრულად აუნააზღაუროს ბაანკს წარმოქმნნილი დავალ
ლიანება, ხოლო
ო ბანკი უფლ
ლებამოსილიაა უაქცეპტო წესით
წ
განახ
ხორციელოს კლიენტის ანგარიშიდ
დან თანხები
ის ჩამოწერ
რა თანამშრო
ომლ(ებ)ის ანგარიშ(ებ)ზ
ზე წარმოქმნ
ნილი
ვადააგადაცილებუ
ული დავალიაანების დაფარ
რვის მიზნით.
9.9 ბანკი ვალდეებულია კლიეენტის მიერ ხელშეკრულებ
ბის 9.3. პუნქტ
ტით გათვალისწინენული ინფორმაციის წარმოდგენ
ნიდან
არაუ
უგვიანეს 3 (საამი) სამუშაო დღის
დ
ვადაში განახორციელ
ლოს დასაქმებ
ბულთა ანგარი
იშებზე თანხეების ჩარიცხვაა;
9.10 სახელფასო პპროექტით მო
ომსახურებაზ
ზე ვრცელდებ
ბა წინამდებაარე ხელშეკრულების პირ
რობები სრულ
ლად, წინამდეებარე
მუხლ
ლში მითითებ
ბულ თავისებ
ბურებათა გათ
თვალისწინები
ით.
10. მხარეთა უფ
ფლებები და ვაალდებულებეები
10.1 კლიენტი ვალ
ლდებულია:
10.1.1 ნებისმიერი
ი სახის საბანკკო მომსახურეების გაწევისთ
თვის ბანკს გად
დაუხადოს მო
ომსახურების საკომისიო დ
და სხვა ნებისმ
მიერი
ია საბანკო მო
ომსახურების მისაღებად;
მ
გადაასახადი, რაც აუცილებელი
10.1.2 დაუყოვნებლ
ლივ აცნობო
ოს ბანკს, მისს მიერ წარდ
დგენილ დოკუ
უმენტებსა და
დ ბანკისთვი
ის მიწოდებუ
ულ ინფორმაც
ციაში
ლილებებისა დ
და დამატებებ
ბის შეტანის შესახებ, მათ
თ შორის ინფო
ორმაცია კლი
იენტის დამფ
ფუძნებლების,, სადამფუძნეებლო
ცვლ
დოკკუმენტაციაში
ი ცვლილებებ
ბის შეტანის, კლიენტის ბენეფიციარი
ი მესაკუთრისს ცვლილები
ის შესახებ, ასევე
ა
ინფორმმაცია
საკო
ონტაქტო მონნაცემების (იუ
ურიდიული/ფ
ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ
ლექტრონული ფოსტა და სხვ.)
შეცვვლის შესახებ;
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10.1.3 დაუყოვნებლ
ლივ წერილობით შეატყყობინოს ბანკკს, ანგარიში
ის განკარგვაზ
ზე, ანგარიშზ
ზე ოპერაციეების წარმოებაზე,
ანგარ
რიშის მდგომმარეობის შესაახებ ინფორმააციის მიღებაზ
ზე უფლებამო
ოსილი პირებ
ბის ან/და მათი უფლებამოსსილების შეცვვლის
შესახ
ხებ და წარუდ
დგინოს ბანკს
ს შესაბამისი წერილობითი
წ
ი დოკუმენტეები. აღნიშნულ
ლი პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინნების
ვალდ
დებულება ერ
რთმნიშვნელო
ოვნად ვრცელ
ლდება ბანკი
ისთვის წარდგენილ ყველა იმ დოკუმენტზეც, რომმლითაც კლი
იენტს
გაცეემული აქვს მი
ისი სახელით
თ მოქმედებისს უფლებამოსი
ილება; აღნიშ
შნული დოკუ
უმენტების ბანნკში წარდგენამდე, ბანკის მიერ
ანგარ
რიშზე ოპერაც
ციები სრულდ
დება ადრე წარ
რდგენილი სააბუთებისა დაა ხელმოწერისს ნიმუშის საფ
ფუძველზე;
10.1.4 ყოველი აანგარიშის გახსნისას წარუდგინოს
წ
ბანკს მი
ის მიერ მოთხოვნილი
მ
ი დოკუმენტ
ტები კლიეენტის
საგად
დასახადო/სამმეწარმეო სტაატუსის შესახეებ;
10.1.5 ანგარიშ(ებ))ზე ოპერაცი
იების წარმო
ოებისას, მი
იაწოდოს მაას სრული, ამომწურავი
ი და ზუსსტი ინფორმ
მაცია
რაციის/გადახ
ხდის დანიშნნულების შესაახებ და წარ
რუდგინოს ბაანკს, მის მიეერ მოთხოვნნილი ნებისმი
იერი დოკუმმენტი
ოპერ
(გად
დარიცხვის საფ
ფუძვლის დამმადასტურებელი დოკუმენტის ასლები);;
10.1.6 ოპერაციის შესასრულებლ
ლად, წარუდგინოს ბანკს, მის მიერ მოთ
თხოვნილი ნეებისმიერი დო
ოკუმენტი, რო
ომელიც სჭირ
რდება
ს კლიენტის სრულყოფილ
ლი იდენტიფი
იცირებისთვი
ის, ოპერაციისს შინაარსის, დანიშნულებ
ბის, გადარიცხ
ხვის სახეობი
ის და
ბანკს
განსახორციელებეელი ოპერაცი
იის კანონმდებ
ბლობასთან შეესაბამისობისს დადგენის მი
იზნით;
შზე თანხის შეცდომით
შ
ჩაარიცხვის შესსახებ ინფორმმაციის მიღებ
ბიდან 1 (ერთ
თი) დღის ვად
დაში შეატყობ
ბინოს
10.1.7 მის ანგარიშ
ს, შეცდომით
თ ჩარიცხული
ი თანხის შესახებ და აღნი
იშნული თანხ
ხა დაუბრუნო
ოს მას; წინაააღმდეგ შემთხ
ხვევაში, კლი
იენტი
ბანკს
ვალდ
დებულია გად
დაუხადოს ბანნკს ჯარიმა აღ
ღნიშნული თაანხის ან მისი ნაწილის გამო
ოყენებისათვი
ის გამოყენებუ
ული თანხის 0.2%0
ის ოდენობით
ო
მ
მისი
სარგებლ
ლობის თით
თოეული დღი
ისათვის; თაანხის გადახდ
და არ ათავი
ისუფლებს კლიენტს
კ
ნაკკისრი
ვალდ
დებულების შ
შესრულებისააგან;
10.1.8 ბანკის მიერ
რ მისთვის გაახსნილი ანგაარიშები სამეწ
წარმეო მიზნეებისთვის გამოიყენოს მხო
ოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
უ მას
ბა შესაბამისი
ი საგადასახად
დო/სამეწარმეო
ო სტატუსი და
დ აღნიშნულ
ლის თაობაზე ბანკი იქნება ინფორმირებ
ბული. წინააღ
ღმდეგ
ექნებ
შემთ
თხვევაში, კლი
იენტი ვალდეებულია არ გამმოიყენოს თავვისი ანგარიშეები სამეწარმეეო საქმიანობი
ისთვის;
10.1.9 ხელშეკრულ
ლების 10.1.3 პუნქტით გათ
თვალისწინებ
ბული პირები
ის შეცვლის შემთხვევაში,
შ
უნველყოს ბანკის
თავად უზრუ
რ წარმომადგეენლებისთვისს/მინდობილი
ი პირისთვის გადაცემული
ი ნებისმიერი დოკუმენტისს, ასევე საბანნკო მომსახურ
რების
მიერ
განსახორცილებელ
ლად გადაცემული ნებისმმიერი მატერიალური თუ
უ არამატერიალური საშუაალების გამორ
რთმევა შემდ
დგომი
სარგ
გებლობის მიზ
ზნით ან/და ბაანკისთვის დაასაბრუნებლად;
10.1.10 სრულად დაიცვას
დ
წინამმდებარე ხელშ
შეკრულების პირობები.
ია:
10.2 კლიენტი უფლებამოსილი
10.2.1 მიიღოს ამო
ონაწერი ანგარ
რიშზე არსებუ
ული ნაშთისა და განხორცი
იელებული ოპერაციების
ო
შესახებ.
შ
ამონააწერის მიღებ
ბიდან
(
კალენდარული დღის განმავლობაში
გ
ი, კლიენტისს მხრიდან ბანკისთვის
ბ
პ
პრეტენზიის
წარუდგენლ
ლობის
15 (თხუთმეტი)
შემთ
თხვევაში, ამონნაწერში არსებული ინფორ
რმაციის სისწო
ორე ითვლება დადასტურებულად;
10.2.2 მისცეს ბანკკს იმ სახის დავალებები ანგარიშზე ოპერაციების
ო
საწარმოებლ
ლად, რომელი
იც არ არის კანონმდებლო
კ
ობით
ძალული; განაახორციელოს ფულის გადაარიცხვები, ვალ
ლუტის გაცვლ
ლა, ფულის გაანაღდება და სხვა
ს
ოპერაცი
ია;
აკრძ
10.2.3 ანგარიშებზ
ზე ოპერაციებ
ბის წარმოება სანოტარო წესით
წ
დამოწ
წმებული მინდობილობის საფუძველზეე მიანდოს მესამე
მ
ს;
პირს
10.2.4 ისარგებლო
ოს ბანკის მიერ
რ შეთავაზებუ
ული მომსახურ
რებით;
ბამოსილია:
10.3 ბანკი უფლებ
10.3.1 მოსთხოვოსს კლიენტს ნებისმიერი ინფორმაციაა და დოკუ
უმენტი ანგარ
რიშის გახნი
ის, კლიენტი
ის სრულყოფ
ფილი
ნტიფიცირები
ის, კლიენტის ანგარიშზ
ზე განხორც
ციელებული/გ
განსახორციელ
ლებელი ოპპერაციის კანონდებლობაასთან
იდენ
შესაბ
ბამისობის დაადგენის მიზნნით;
10.3.2 განახორციეელოს კლიენტ
ტის ანგარიშზ
ზე ოპერაციები
ი კანონმდებლ
ლობით დადგეენილი წესით
თ;
ლშეკრულებით
თ გათვალისსწინებული წესით
წ
10.3.3 კლიენტის დავალებით ან/და მისი დავალების გარეშე წინამმდებარე ხელ
ოწეროს თანხეები კლიენტის
ს ანგარიშ(ებ)ი
იდან.
ჩამო
10.3.4 თავისი შეხეედულებისამეებრ უარი უთ
თხრას კლიენტ
ტს ანგარიშით მომსახურებააზე;
10.3.5 არ შეასრულოს კლიენტ
ტის დავალებ
ბა იმ შემთხ
ხვევაში, თუ კლიენტი არ
რ წარმოადგეენს ბანკის მიერ
მ
მოთხოვვნილ
ინფო
ორმაციას ან/დ
და ბანკს გაუჩნდება ეჭვი ოპერაციის
ო
კანონმდებლობაასთან შეუსაბაამობის შესახეებ;
10.3.6 უაქცეპტოდ
დ ჩამოწეროს ანგარიშ(ებ)ზ
ზე შეცდომით ჩარიცხული თანხა და გად
დაახდევინოსს კლიენტს ჯარიმა აღნიშნნული
ხის/მისი ნაწილის გამოყენებისათვის გამოყენებული თანხის 0.2%-ის ოდ
დენობით მის
სი სარგებლო
ობის თითოეეული
თანხ
დღი
ისათვის, კლიეენტის მიერ წინამდებარე
წ
ხ
ხელშეკრულე
ების 10.1.7 პუ
უნქტით გათვაალისწინებულ
ლი ვალდებულ
ლების დარღვვევის
შემთ
თხვევაში;
10.3.7 დახუროს ბანკში გახსნილ
ლი კლიენტისს ანგარიშები და შეწყვიტოსს წინამდებარ
რე ხელშეკრულ
ლება, იმ შემთ
თხვევაში თუ::
რსებული ან//და კლიენტისს მიერ წარდ
დგენილი ინფო
ორმაცია (დო
ოკუმენტური ან/და
ა
10.3.7.1 კლიენტისს შესახებ, ბანნკის ხელთ არ
რი;
ელექქტრონული სსახით წარდგეენილი) აღმოჩჩნდება მცდარ
10.3.7.2 არ შესრუ
ულდება (დაი
ირღვევა) რო
ომელიმე წინააპირობა, დამატებითი პი
ირობა ან/და ბანკის მიერ
რ კლიენტისსთვის
ნებული მოთხ
ხოვნა;
წაყენ
10.3.7.3 კლიენტი არ ისარგებლ
ლებს საბანკო მომსახურებებ
მ
ბით 1 (ერთი) წლის განმავლ
ლობაში;
ინამდებარე ხელშეკრულებ
ხ
ბით გათვალი
ისწინებულ პი
ირობებსა და ვალდებულებ
ვ
ბებს;
10.3.7.4 კლიენტი დაარღვევს წი
ლების 10.3.9 პუ
უნქტით გათვვალისწინებულ
ლი გარემოებეები;
10.3.7.5 არსებობს წინამდებარეე ხელშეკრულ
ისმიერ დროს 14.11 პუნქტი
ით გათვალის
სწინებული წეესით შეწყვიტ
ტავს წინამდებ
ბარე ხელშეკრულებას.
10.3.7.6 ბანკი ნები
დისტანციური
ი არხების გაამოყენებით (მათ შორის ინტერნეტ ბანკი,
ბ
მობაილ
ლ ბანკი, ბანნკომატი და სხვა)
10.3.8 კლიენტს დ
უაქტიუროს სხვადასხვა
ს
სააბანკო პროდუ
უქტები და მო
ომსახურებები
ი.
შეთაავაზოს და გაუ
10.3.9ნაწილობრივვ ან სრულად
დ შეწყვიტოს კლიენტის და
დ კლიენტთაან დაკავშირებული პირების ანგარიშ(ებ
ბ)ზე ოპერაცი
იების
შემდეგ შემთხ
ხვევებში და წესით:
წ
განხორციელება, შ
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10.3.9.1. ბანკს გაუ
უჩნდება ეჭვი
ი ერთი ან რამმდენიმე ტრან
ნზაქციის კანო
ონიერებასთან დაკავშირებ
ბით ან მოთხო
ოვნილი ოპერ
რაცია
წარმ
მოადგენს საეჭ
ჭვო ოპერაციაას ან უჩვეულ
ლო გარიგებას.. ტრანზაქციი
ის საეჭვო ოპეერაციად ან უჩჩვეულო გარი
იგებად მიჩნევვისას
ბანკი
ი ითვალისწი
ინებს უკანონნო შემოსავლ
ლების ლეგალ
ლიზაციის აღკკვეთის ხელშ
შეწყობაზე სააქართველოს კანონმდებლ
ლობის
მოთ
თხოვნებს;
10.3.9.2. კლიენტი
ის მიერ მოთ
თხოვნილია ტრანზაქციის
ტ
ს განხორციელ
ლება, რომელ
ლიც ეხება სააყურადღებო ზონებში თაანხის
გადაარიცხვას, ან სხვა საბანკო
ო ოპერაციისს განხორციელ
ლებას. საყურ
რადღებო ანუ
უ არაკოოპერი
ირებადი (არაამოთანამშრო
ომლე)
ზონად ითვლებაა შესაბამისი კომპეტენტუ
ური ორგანოსს ინფორმაცი
იაზე დაყრდნნობით განსაზ
ზღვრული ქვვეყანა ან ქვეეყნის
იტორიის ნაწწილი, სადაც არსებობს დასაბუთებულ
დ
ლი ვარაუდი, რომ მოქმედ
დებს უკანონო
ო შემოსავლი
ის ლეგალიზააციის
ტერი
სუსტ
ტი მაკონტრო
ოლებელი მექაანიზმი);
10.3.9.3. შესაბამი
ის სისტემებზ
ზე ან წყარო
ოებზე დაყრდ
დნობით ბანკკისთვის ცნო
ობილი გახდაა ფულის გაათეთრებაში, სხვა
ნომიკურ დაანაშაულში, ტერორიზმში
ტ
ი და სხვა მძიმე დანაშ
შაულში კლი
იენტის, მისი წარმომად
დგენლის ან სხვა
ეკონ
დაკაავშირებული იურიდიული
ი ან ფიზიკურ
რი პირის მონნაწილეობის, მათი ბრალდ
დების ან სხვაგ
გვარი ეჭვის არ
რსებობის შეს
სახებ,
ასევეე თუ საბანკო
ო ოპერაციის (გარიგების) მონაწილე რო
ომელიმე პირ
რი შეყვანილი
ია ტერორისტ
ტ ან ტერორი
იზმის ხელშემ
მწყობ
პირთ
თა სიაში. ამმ შემთხვევაშ
ში შეზღუდვვა მოქმედებსს შესაბამისი
ი სისტემებიდ
დან და წყარ
როების მონაცემებიდან პირის
პ
ამორ
რიცხვამდე, თუ შესაბამისი კომპეტ
ტენტური ორ
რგანოს (სასაამართლო, ად
დმინისტრაცი
იული ორგაანოები და სხვა)
გადააწყვეტილებით სხვა რამ არ
რ დადგინდებ
ბა;
10.3.9.4.
შემოსავვლების
ლეეგალიზაციის
ს
აღკვეთისს
ხელშეწყო
ობაზე
საქარ
რთველოს
კ
კანონმდებლო
ობით
უკანონნო
ული სხვა საფუ
უძვლის არსებ
ბობისას, ასევეე როდესაც ბაანკის მიერ მიღებული გონივრული ზომმების მიუხედ
დავად
გათვვალისწინებუ
ვერ ხერხდება კლიენტის, მი
ისი ბენეფიცი
იარი მესაკუთ
თრის, ან ოპპერაციაში მო
ონაწილე მხარ
რის და ოპერ
რაციის შინააარსის
ნტიფიკაცია.
იდენ
10.3.9.5. მხარეები
ი თანხმდები
იან, რომ: ბანკკი არ არის ვალდებული
ვ
დაამტკიცოსს 10.3.9.1-10.3
3.9.4 პუნქტებ
ბში მითითებ
ბული
დვილობა და მას უფლება აქვს, აღნიშნნულ პუნქტეებში მითითებ
ბული გარემო
ოებების შესაახებ ინფორმააციის
გარეემოების ნამდ
ნები
ისმიერი წყაროთი მიღებისს შემთხვევაშ
ში ან საკუთაარის შეხედულებით მიიღ
ღოს გადაწყვეეტილება საბაანკო ოპერაცი
იების
შესრ
რულების ნაწწილობრივ ან
ა სრულად შეწყვეტის შესახებ; 10..3.9.1-10.3.9.4 პუნქტებში მითითებულ
ლი გარემოებ
ბების
არარ
რსებობის ფაქტის მტკიცებ
ბის ტვირთი ეკისრება
ე
კლი
იენტს; ბანკისს მიერ კლიენნტის შესახებ ინფორმაციი
ის და მონაცემმების
გადააცემა უკანონნო შემოსავლ
ლის ლეგალი
იზაციის საწი
ინააღმდეგო და დანაშაუ
ულის აღმკვეეთი სამსახურ
რებისთვის, ასევე
საერ
რთაშორისო
და
შიდ
დასახელმწიფო
ოებრივი
ფ
ფინანსური
ინსტიტუტეებისთვის,
დაწესებულეებებისთვის
და
ორგაანიზაციებისთ
თვის, არ განიხილება
გ
წინამდებარეე ხელშეკრუ
ულებით გათ
თვალისწინებული კონფი
იდენციალურ
რობის
დარღვევად; იმ შეემთხვევაში, თუ
თ კლიენტი
ი სასამართლო
ოსთვის მიმარ
რთვის გზით ან სხვა უტყუ
უარ მონაცემებ
ბზე დაყრდნო
ობით
მტკიცებს 10.33.9.1-10.3.9.4 პუ
უნქტებში მით
თითებული გარემოებების
გ
ი ვალდებული
ი იქნება, გააუ
უქმოს
დაამ
არარსებობისს ფაქტს, ბანკი
წინამდებარე პუნქტით გათვალ
ლისწინებული
ი საბანკო ოპეერაციების შესსრულების შეეზღუდვა. ამასთან, კლიენტ
ტი უარს აცხაადებს
წინამდებარე პუნქტით გათვვალისწინებულ
ლი შეზღუდ
დვების დაწესსების შედეგ
გად ბანკის ქმედებებით
ქ
(ბანკის მიერ ამ
ხელშ
შეკრულებით
თ ნაკისრი ვალ
ლდებულებები
ის დარღვევით
თ) მიყენებულ
ლი ზიანის ანააზღაურების მოთხოვნაზე.
მ
10.4 ბანკი ვალდეებულია:
10.4.1 დროულად და კლიენტი
ის მიერ წარმო
ოდგენილი ინფორმაციის ზუსტი დაცვვით აწარმოოს
ს საბანკო ოპეერაციები და მათი
მოებისას დაიც
ცვას მოქმედი
ი კანონმდებლ
ლობის მოთხო
ოვნები;
წარმ
10.4.2 კლიენტის მოთხოვნით მიაწოდოს მას
მ
ამონაწერ
რი საბანკო ანგარიშიდან
ა
ან/და ნებისმ
მიერი სხვა ინფორმაცია მისი
ანგარ
რიშის და ანგაარიშზე გახორ
რციელებული
ი ოპერაციები
ის შესახებ;
10.4.3 მოთხოვნისსთანავე მიაწ
წოდოს კლიეენტს ინფორ
რმაცია საბანკკო მომსახურ
რებისთვის დადგენილი ტარიფებისაა და
სახურების საკკომისიოს შესსახებ;
მომს
10.4.4სრულად დააიცვას წინამდ
დებარე ხელშეეკრულების პი
ირობები;
უროს ბანკს წინამდებარეე ხელშეკრუ
ულების პირო
ობების და კანონმდებლ
ლობის
10.4.5კლიენტი ვვალდებულიაა, აუნაზღაუ
თხოვნების დარ
რღვევის შედეეგად ბანკისთ
თვის მიყენებუ
ული ნებისმიეერი სახის ზიაანი.
მოთ
11. მხარეეთა პასუხისმმგებლობა
11.1 წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლებით ნაკისსრი ვალდებ
ბულებების შეუსრულებლ
შ
ლობის ან არ
რაჯეროვანი შესრულებისთ
შ
თვის,
მხარ
რეები პასუხს ააგებენ წინამდ
დებარე ხელშეეკრულებით და
დ საქართველ
ლოს მოქმედი კანონმდებლ
ლობით დადგეენილი წესით;;
11.2 კლიენტს ეკრ
რძალება ამ ხეელშეკრულები
ით გათვალისსწინებული მო
ომსახურების გამოყენება კანონთან შეუსსაბამო მიზნი
ით;
11.3 ბანკი არ არი
ის პასუხისმგეებელი:
11.3.1 ნებისმიერი
ი სახით დამდგარ ზიანზ
ზე, მათ შორი
ის მესამე პირ
რის მიმართ,, რომელიც გამოწვეულია
გ
ა კლიენტის მიერ
წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს ნებისმიერი პირობის
პ
დარ
რღვევის შედეგ
გად;
11.3.2 შედეგებზე (მათ შორის
ს, კლიენტის მიერ ნებისმმიერი პირის წინაშე ვალ
ლდებულების შეუსრულებლ
ლობით დამდ
დგარ
ე გამოწვეულ
ლია:
შედეეგებზე), თუ ეს
11.3.2.1 კლიენტისს დავალებით
თ ოპერაციის განხორციელე
გ
ებით;
დებული ინფო
ორმაციის (მათ
თ შორის საგაადახდო დავაალებაში ან ბანკში
ბ
წარდგეენილ
11.3.2.2 კლიენტისს მიერ ბანკისსთვის მიწოდ
ითებული ინფ
ფორმაციის) უზ
ზუსტობით ან/და უსწორო
ობით;
სხვა ნებისმიერ სააბუთში მითი
რასწორი ან/დ
და არასრულყო
ოფილი შევსეებით;
11.3.2.3 კლიენტისს მიერ განაცხადის ან/და გაანცხადების არ
ლშეკრულებით
თ მინიჭებული
ი უფლებებისს კლიენტის მი
იერ გამოუყენნებლობით;
11.3.2.4 კლიენტისსთვის ამ ხელ
რის კუთვნილ
ლი კომპიუტერ
რის ტელეფო
ონის აპარატისს ან/და სხვა მოწყობილობ
ბების
11.3.2.5 კლიენტისს ან სხვა ნებისმიერი პირ
თი ნაწილები
ისა და აქს
სესუარების), პროგრამულ
ლი უზრუნვველყოფის გაუმართაობი
ით; ინტერნნეტ-პროვაიდეერის,
(მათ
ტელ
ლეკომუნიკაცი
იების ოპერატორის ან/და ნებისმიერი სხ
ხვა პირის მიზ
ზეზით
11.3.2.6 კლიენტისს მიერ ბანკისსთვის მიწოდეებულ მონაცეემებში დაფიქქსირებული მი
იმღები ან/დაა შუამავალი ბანკის
ბ
ნებისმმიერი
დებით ან/და ბ
ბანკისგან დამ
მოუკიდებელი
ი ნებისმიერი მიზეზით;
ქმედ
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11.3.2.7 ნებისმიერ
რი შეზღუდვი
ით, რომელიც
ც დაწესებულ
ლია იმ სახელ
ლმწიფოს ტერ
რიტორიაზე, რომელზეც მმოქმედებს თაანხის
მიმღ
ღების (ადრესატის) მომსახ
ხურე ან/და შუ
უამავალი ბან
ნკი,რაც აფერ
რხებს ან/და მთ
თლიანად ან ნაწილობრივვ ბლოკავს თაანხის
მიღეებას;
11.3.2.8 გადარიცხ
ხვის ოპერაცი
იის ან/და გად
დასარიცხი თაანხის, უკანონნო შემოსავლი
ის ლეგალიზ
ზაციის აღკვეთ
თის ხელშეწყო
ობის,
ორიზმის დაფ
ფინანსების ან
ნ/და სხვა მიზნნით ბლოკირებით;
ტერო
11.3.2.9 საკორესპო
ოდენტო ბანკკის (რომლი
ის მეშვეობით
თაც სრულდება გადარიცხ
ხვა), მიერ ოპპერაციის შესრ
რულებაზე უარის
უ
ხორციელებისს/დასრულები
ის გაჭიანურეებისათვის.
შედეეგად ან/და ოპპერაციის განხ
12.
1 პასუხისმგ
გებლობის გამმომრიცხავი გარემოებები (ფ
ფორს-მაჟორი
ი)
12.1 მხარეები
თავისუფლდ
დებიან
პაასუხისმგებლ
ლობისგან
ვალდებულებების
სრუ
ული
და
ნაწილობ
ბრივი
შეუს
სრულებლობი
ისათვის დაუ
უძლეველი ძაალის [ფორს--მაჟორი] მოქმედების პერ
რიოდში, თუ მისი მიზეზი
ით შეუძლებელია
წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებული ვალ
ლდებულებები
ის შესრულებ
ბა/ ან ჯეროვანნი შესრულებაა.
ლი ძალის“ ქვეშ
ქ
იგულისსხმება გარემო
ოებები, რომლ
ლებიც არ არ
რსებობდნენ წინამდებარე ხელშეკრულ
ლების
12.2 „დაუძლეველ
გაფო
ორმების დრო
ოს და რომელ
ლთა დადგომაა და ზემოქმედ
დება მხარეებ
ბს არ შეეძლო
ოთ თავიდან აეცილებინათ
ა
თ და გადაელაახათ;
კერძ
ძოდ: სტიქიურ
რი მოვლენებ
ბი, გაფიცვები
ი, საბოტაჟი ანნ სხვა საწარმოო არეულობ
ბა, სამოქალაქქო მღელვარებ
ბა, ომი, ბლოკკადა,
აჯან
ნყება, მიწისძვვრა, მეწყერები
ის ჩამოწოლაა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავვსი მოვლენებ
ბი, რომელიც არ ექვემდებაარება
მხარ
რეთა კონტროლს და რომელ
ლთა თავიდანნ აცილებაც მაათი მხრიდან შეუძლებელი
ია.
12.3 თუ ნებისმი
იერმა ზემოხს
სენებულმა გარემოებამ
გ
უშუალოდ
უ
იმმოქმედა ხელ
ლშეკრულებით ნაკისრი ვვალდებულებ
ბების
შესრ
რულების ვადეებზე, მაშინ ესს ვადები ამ გაარემოების მო
ოქმედების დრ
როის შესაბამი
ისად თანაბარ
რზომიერად გააიზრდება.
12.4 მხარე, რომლ
ლისთვისაც ფორს-მაჟორული გარემო
ოებების დად
დგომის გამო
ო შეუძლებელ
ლი გახდა ვვალდებულებ
ბების
შესრ
რულება, ვალ
ლდებულია დაუყოვნებლივვ, მაგრამ ნებ
ბისმიერ შემთ
თხვევაში არააუგვიანეს 5 (ხუთი) დღი
ისა ამ გარემო
ოების
დად
დგომიდან და// ან დასრულეებიდან, წერილ
ლობით აცნობ
ბოს მეორე მხაარეს.
12.5 შეუტყობინებლობის და//ან დაგვიანებული შეტყო
ობინების შემმთხვევაში იგ
გი კარგავს უფლებას,
უ
დ
დაეყრდნოს
ფ
ფორსმაჟო
ორული გარემო
ოებების არსეებობას, როგორ
რც პასუხისმგ
გებლობისგან გათავისუფლ
ლების საფუძვეელს.
12.6 შეტყობინებააში მითითებუ
ული ფაქტები დადასტურ
რებულ უნდა იქნეს კომპეტ
ტენტური ორ
რგანოს მიერ. დადასტურებ
ბა არ
არისს საჭირო, თუ აღნიშნული ფაქტები
ფ
საყო
ოველთაოდაა ცნობილი.
12.7 თუ დაუძლეეველი ძალის მოქმედება გაგრძელდება
გ
ა ერთ თვეზეე მეტხანს, მხ
ხარეები უფლ
ლებამოსილნი
ი არიან შეცვაალონ
ხელშ
შეკრულების პირობები. შეთანხმების
შ
მიუღწევლობ
ბის შემთხვევვაში, დავას წყვეტს
წ
საერთ
თო სასამართლ
ლო საქართვეელოს
მოქმ
მედი კანონმდ
დებლობის შეს
საბამისად.
13. კონფი
იდენციალურ
რობის დაცვა
13.1 მხარეები ვაალდებულნი არიან, არ გაახმაურონნ კონფიდენც
ციალური ინფორმაცია ხელშეკრულეების მოქმედ
დების
განმავლობაში დაა მის დასრულ
ლების შემდეგ
გაც, მეორე მხაარის წინასწარ
რი წერილობი
ითი თანხმობ
ბის გარეშე. კო
ონფიდენციალ
ლური
ორმაცია გულ
ლისხმობს ამ ხელშეკრულ
ლებიდან ან/დ
და მასთან დააკავშირებულ
ლი ნებისმიერ
რი სხვა სახი
ის შეთანხმებ
ბიდან
ინფო
გამო
ომდინარე დო
ოკუმენტურ ანნ სხვა სახის ინნფორმაციას, მათ შორის: ბანკისა
ბ
და კლ
ლიენტის შესახ
ხებ პერსონალ
ლურ ინფორმააციას,
რომლ
ლითაც სარგეებლობა შეზღუ
უდული ან აკკრძალულია მხარეთა
მ
შეთაანხმებით/ან და
დ კანონით. ესს შეზღუდვა არ
ა ვრცელდებ
ბა:
13.1.1იმ ინფორმაც
ციაზე, რომელ
ლიც არის ან გახდება
გ
მესამეე პირებისათვვის ხელმისაწვდომი მხარეთაგან დამოუ
უკიდებლად;
ციაზე, რომლ
ლის მოპოვებაც
ც მოხდება სხვვა წყაროებიდ
დან;
13.1.2იმ ინფორმაც
13.1.3იმ ინფორმაც
ციაზე, რომლ
ლის გამჟღავნებ
ბაც მოხდება რომელიმე
რ
მხ
ხარის მიერ კანნონის მოთხო
ოვნათა შესაბამმისად.
ო უფლებამოსსილებას, ნები
ისმიერ დროს
ს გაეცნოს მისს (კლიენტის) შესახებ არსეებულ
13.2 კლიენტი ასეევე ანიჭებს ბაანკს უპირობო
ნები
ისმიერი სახი
ის პერსონალ
ლურ ინფორმააციას (მონაც
ცემები, ჩანაწერები ან/და საბუთები) ნებისმიერ ადმინისტრაც
ა
ციულ
ორგაანოში. ამასთ
თან, კლიენტი თანახმაა, ბაანკმა მიიღოს
ს სსიპ სახელმწიფო სერვი
ისების განვით
თარების სააგ
გენტოს მონაც
ცემთა
ელექქტრონული ბაზიდან ბანკისთვის აუცილებელი
ა
ი კლიენტისს პერსონალუ
ური მონაცეემები, საჭირ
რო მოცულო
ობით,
კანო
ონმდებლობით
თ დადგენილ
ლი წესით, წინამდებარე
წ
ხელშეკრულ
ლებით გათვვალისწინებულ
ლი მიზნითაა და ამ მი
იზნის
განსახორციელებლ
ლად;
13.3 ბანკი უფლებამოსილია კლიენტის დამატებითი თანხმობის გარეშე, წინ
ნამდებარე ხელშეკრულებ
ხ
ბით დადგენ
ნილი
შეზღ
ღუდვის მიუხ
ხედავად, მასზ
ზე არსებული
ი ნებისმიერი ინფორმაცია
ი
გ
გადასცეს
საკრ
რედიტო საინფორმაციო ბი
იუროს, მათ შო
ორის
სს „კკრედიტინფო საქართველო
ოს“ (ს.კ. 2044770740), ამ ბიურ
როს მიერ დად
დგენილი წესსების შესაბამი
ისად, რის შედ
დეგადაც კლი
იენტი
აღირ
რიცხება საკრედიტო ბი
იუროს მონააცემთა ბაზააში. გადასაც
ცემი ინფორ
რმაცია შეიძლ
ლება მოიცავდეს: კლიეენტის
საიდ
დენტიფიკაციო
ო მონაცემებსს, დავალიანებ
ბის ნაშთს, სასსამართლო დაა სააღსრულებო წარმოებისს მიმდინარეო
ობასა და შედეეგებს
და კლიენტის
კ
ვალ
ლდებულებებ
ბთან დაკავში
ირებულ სხვ. ინფორმაციაას. ამასთან, კლიენტი
კ
თანნახმაა, ბანკმა მასზე არსებ
ბული
ნები
ისმიერი ინფო
ორმაცია ნებისსმიერ დროს მიიღოს საკრედ
დიტო საინფო
ორმაციო ბიურ
როდან, მოვალ
ლეთა რეესტრ
რიდან ან/და ყველა
ყ
საჯაარო ან/და სპეციალური საძ
ძიებო მონაცემმთა ბაზებიდან, რომლებთ
თანაც ბანკს გაააჩნია საჯარო
ო ან/და სპეციაალური წვდომმა;
13.4 კლიენტი აცხ
ხადებს თანხმმობას მის შესაახებ ბანკში არ
რსებული კონნფიდენციალუ
ური ინფორმააცია, მათ შორ
რის პერსონალ
ლური
მონააცემები, ბანკმა გადასცეს ბანკის მიერ
რ შერჩეულ მხოლოდ
მ
იმ მესამე პირს, რომელთანააც ბანკს გაფო
ორმებული ექნება
ე
ხელშ
შეკრულება კონფიდენცი
იალობის დაც
ცვის შესახებ
ბ და თუ აღნიშნული
ა
მესამე პირი
ი უზრუნველ
ლყოფს კლიეენტის
პერს
სონალური მო
ონაცემების სათ
თანადო დაცვვას.
13.5 კლიენტი ვალ
ლდებულია წერილობით
წ
გ
განაცხადოს
უ
უარი,
მის მიერვე მიცემულ
ლ თანხმობაზ
ზე პერსონალ
ლური მონაცემმების
დამუ
უშავებასა დაა გადაცემასთ
თან დაკავშირ
რებით და მო
ოითხოვოს მონაცემთა
მ
დამუშავების შეწყვეტა
შ
ან/დ
და დამუშავეებულ
მონააცემთა განად
დგურება. ბაანკი უზრუნნველყოფს მონაცემთა
მ
დ
დამუშავების
შეწყვეტას და განადგ
გურებას კანო
ონით
გათვვალისწინებუ
ულ შემთხვევეებში და წესით
თ.
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14.1 ხელშეკრულეება მოქმედეებას იწყებს მხარეების მიერ მისი ხელმოწერისს მომენტიდ
დან და წყდ
დება წინამდეებარე
ხელშ
შეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებული მოვლენების დად
დგომის შემთხ
ხვევებში;
14.2 კლიენტი თაანახმაა მოკლ
ლე ტექსტური
ი შეტყობინებ
ბის ან/და ელ
ლ.ფოსტის მეშ
შვეობით მიი
იღებს ნებისმმიერი მათ შო
ორის
სარეეკლამო ხასიათის ინფორ
რმაცია. კლიეენტი ვალდეებულია იმ შემთხვევაში,, თუ შემდგ
გომში აღარ ექნება სურვვილი
ინფო
ორმაციის მიღ
ღების, წერილ
ლობით აცნობო
ოს ბანკს და მო
ოითხოვოს აღ
ღნიშნულის შეეწყვეტა;
14.3 კლიენტი უფლებამოსილ
ლია, წინამდეებარე ხელშეეკრულებასთაან დაკავშირ
რებით ბანკში
ი წარადგინო
ოს წერილობ
ბითი
პრეტ
ტენზია ბანკი
ის მიერ დად
დგენილი ფორ
რმით. პრეტეენზიის ფორმმის მიღება შესაძლებელი
შ
ა როგორც ბანკის
ბ
ნებისმმიერი
სერვვისცენტრის სსაოპერაციო განყოფილებაშ
გ
ში, ასევე ბანკის ვებგვერდი
ის მეშვეობით
თ. ასევე, მის პრეტენზიას
პ
გ
განიხილავს
ბანკის
მომხ
ხმარებელთა უფლებების დამცველი 10
1 სამუშაო დღის
დ
განმავლ
ლობაში და შედეგი კლი
იენტს ეცნობეება შეტყობინნების
ბანკი
ისთვის მისაღ
ღები ნებისმიერი ფორმით
თ. პრეტენზიისს წარდგენის და განხილვის ინსტრუქც
ცია იხილეთ ეროვნული
ე
ბანკის
ინტეერნეტ - გვერდ
დზე www.nbgg.gov.ge/cp
14.4 მხარეთა შორ
რის ნებისმიეერი ოფიციალ
ლური ურთი
იერთობა უნდ
და ატარებდეეს წერილობი
ით ფორმას. ოპერატიულ
ლობის
მიზნნით, დასაშვებ
ბია კლიენტისთვის შეტყო
ობინების მიწო
ოდება ფაქსის, ელექტრონუ
ული ფოსტის,, დისტანციურ
რი, ან ბანკის მიერ
დად
დგენილი ნები
ისმიერი სხვაა ოპერატიულ
ლი საშუალეებით გზავნილ
ლის გზით, იმ პირობით
თ რომ, კლიეენტის მოთხო
ოვნის
შემთ
თხვევაში, ამგვვარი მოთხოვნიდან გონივრ
რულ ვადაში მას წარედგინნება შეტყობინნების წერილო
ობითი ფორმააც.
14.5 წინამდებარე ხელშეკრულ
ლებით შეტყო
ობინება, გარდ
და ხელშეკრუ
ულებით პირდ
დაპირ გათვაალისწინებულ
ლი შემთხვევეებისა
ჩაბარ
რებულად ით
თვლება:
14.5.1 ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეეს, თუ შეტყყობინების მი
იღება დადასტ
ტურებულია ადრესატის მიერ (მათ შო
ორის
ელექქტრონული დ
დოკუმენტით,, ქვითრით, შეეტყობინების შესაბამისი სხ
ხვა საშუალებ
ბით და ა.შ.);
14.5.2 თუ შეტყობ
ბინების მიღებ
ბა არ არის დაადასტურებულ
ლი ადრესატი
ის მიერ, ნებისსმიერი ასეთი
ი შეტყობინებაა სათანადო წესით
წ
ზავნილად და ადრესატის მიერ
მ
მიღებულ
ლად ჩაითვლეება:
გაგზ
- კურიერის ან სააფოსტო გზავვნილის მეშვეეობით წერილ
ლობითი შეტყობინების ან
ნ დეპეშის გაგ
გზავნის შემთ
თხვევაში - (აა) თუ
ზავნილია ბან
ნკის მიერ, გააგზავნიდან 3 (სამი) კალენნდარულ დღეეში, ან ჩაბარების დადასტ
ტურების თარ
რიღის
შეტყყობინება გაგზ
დღეს (რომელსაც
ც უფრო ადრ
რე ექნება ადგ
გილი); (ბ) თუ
უ შეტყობინეება გაგზავნილ
ლია კლიენტი
ის მიერ, ბანკკის კანცელარ
რიაში
შეტყყობინების დაარეგისტრირების მომდევნო
ო სამუშაო დღ
ღეს;
- ფაქქსის, ელექტრ
რონული ფო
ოსტის, მოკლეე ტექსტური შეტყობინები
ის ან/და სხვვა ელექტრონნული საშუალ
ლებით გაგზაავნის
შემთ
თხვევაში - (ა)) თუ შეტყობ
ბინება გაგზავვნილია ბანკი
ის მიერ, გაგზ
ზავნის თარიღიდან მე-2 (მეორე)
(
სამუშ
შაო დღეს; (ბ
ბ) თუ
შეტყყობინება გაგზ
ზავნილია კლიენტის მიერ ბანკის მიერ შესაბამისი
შ
შეტ
ტყობინების მიღების
მ
დადაასტურების თარიღიდან;
თ
14.5.3 თუ შეტყობ
ბინება გაგზავვნილია ბანკის მიერ, იგი მიღებულად ითვლება იმ შემთხვევაში
იც, თუ შეტყო
ობინების გამგ
გზავნ
რეს შეტყობი
ინება დაუბრ
რუნდება გააგზავნილ მისამართზე/ს
მ
საკონტაქტო მონაცემებზეე შეტყობინნების ადრესსატის
მხარ
ადგი
ილსამყოფელ
ლის არარსებობ
ბის გამო, ადრ
რესატი უარს განაცხადებს შეტყობინები
ის მიღებაზე, ან თავს აარიდებს მის მიღ
ღებას,
ან შეეცვლილი იქნნება კლიენტისს საკონტაქტო
ო მონაცემები
14.6 მხარეები ურ
რთიერთობასს განახორციეელებენ ხელშ
შეკრულებით ან/და მასთ
თან დაკავშირებული ხელ
ლშეკრულებ(ეებ)ით
განსაზღვრულ მი
ისამართზე/ სააკონტაქტო მო
ონაცემებზე ან
ა სხვა ნებისმმიერ მისამარ
რთზე, საკონტაქტო მონაცემმებზე, რომელ
ლთაც
ობებს მეორეს წერილობით,, აგრეთვე ბანნკისთვის ცნო
ობილ კლიენტ
ტის სხვა მისამმართ(ებ)ზე. თითოეული
თ
მ
მხარე
ერთი მხარე აცნო
დებულია აღნნიშნული მისამართ(ებ)ის ან
ა მათი რომეელიმე მონაცემის ცვლილებ
ბის შემთხვევვაში დროულაად აცნობოს მეორე
მ
ვალდ
მხარ
რეს, წინააღმდ
დეგ შემთხვევვაში, მხარის მიერ აღნიშნნულ მისამარ
რთზე განხორ
რციელებული ურთიერთო
ობა (შეტყობინნების
გაგზ
ზავნა და სხვა)) ჩაითვლება ჯეროვნად
ჯ
შესსრულებულად;
14.7 იმ საკითხეების მოწესრ
რიგებისას, რომლებიც
რ
რულებით არ არის გაათვალისწინებული, მხარ
რეები
ამ ხელშეკრ
ხელმძღვანელობეენ საქართველ
ლოს მოქმედი კანონმდებლო
კ
ობით;
ლებასთან დაკკავშირებულ შესაძლო
შ
დავეებს მხარეები მოაწესრიგებ
ბენ ურთიერთ
თმოლაპარაკებ
ბების
14.8 წინამდებარეე ხელშეკრულ
საფუ
უძველზე. შეეთანხმების მიუღწევლობ
ბის შემთხვეევაში დავა განსახილვეელად გადაეეცემა საქართ
თველოს საეერთო
სასამ
მართლოს. ამმასთან, ბანკი
ი უფლებამო
ოსილია პირვველი ინსტანც
ციის სასამარ
რთლოს მიერ
რ მიღებული გადაწყვეტი
ილება
მიაქც
ციოს დაუყოვვნებლივ აღსაასრულებლად
დ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
კ
შესააბამისად;
14.9 ბანკს უფლ
ლება აქვს წინამდებარე
წ
ხელშეკრულ
ლების ტექსტ
ტში შეიტანოს ცვლილეებები და დ
დამატებები, მათ
განხორციელებამდ
დე 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე ბანკის ოფიციალურ
რ ვებ-გვერდზ
ზე www.cartu
ubank.ge ან ბანკის
სერვვისცენტრებისს შენობებში განთავსებისს გზით; კლი
იენტი უფლებ
ბამოსილია 10
1 (ათი) კალ
ლენდარული დღის გასვლ
ლამდე
ნები
ისმიერ დროს შეწყვიტოს ხელშეკრულებ
ხ
ბა და გადაუხ
ხადოს ბანკს ნებისმიერი სახის
ს
გადასახ
ხდელი/დავალ
ლიანება სრულ
ლად;
წინააღმდეგ შემთ
თხვევაში წინამ
მდებარე ხელშეკრულება მასში
მ
შეტანილ
ლ ცვლილებებ
ბთან ერთად ჩაითვლება
ჩ
კლ
ლიენტის მხრ
რიდან
გაგრძელდება იმავე პირობეებით;
მიღეებულად და გ
14.10
0 ბანკი უფლ
ლებამოსილია, ცალმხრივად
დ შეცვალოს ნებისმიერი სახის
ს
საკომის
სიო და შეატყობინოს კლი
იენტს ბანკისსთვის
მოსაახერხებელი ნებისმიერი, მათ შორის, დისტანციურ
რი საშუალებ
ბით, ბანკის ინტერნეტ-გვვერდზე ან/დ
და ბანკის სათ
თავო
ოფის
სისა და სერვი
ისცენტრების შენობებში ინნფორმაციის 10
1 (კალენდარ
რული დღით ადრე)
ა
განთავვსების გზით;;
14.11
1 კლიენტი ანნ ბანკი უფლეებამოსილია ნებისმიერ
ნ
დრ
როს შეწყვიტო
ოს წინამდებარე ხელშეკრუ
ულება. კლიენნტი ვალდებუ
ულია
შეწყვეტამდე 10 (ათი)
(
კალენდ
დარული დღი
ით ადრე აცნო
ობოს ბანკს წეერილობითი შეტყობინები
ის წარდგენის გზით. კლიეენტის
რ ხელშეკრულ
ლების შეწყვვეტა არ გულ
ლისხმობს წი
ინამდებარე ხ
ხელშეკრულების 10.3.9. პუნქტით
პ
გათ
თვალისწინებ
ბული
მიერ
შეზღ
ღუდვების გ
გაუქმებას. ბანკი
ბ
ვალდეებულია ხელ
ლშეკრულებისს შეწყვეტაზ
ზე შეატყობი
ინოს კლიენნტს წინამდეებარე
ხელშ
შეკრულებით
თ გათვალისწინებული, ბანკისთვის მო
ოსახერხებელი
ი ნებისმიერი
ი, მათ შორისს, დისტანციუ
ური საშუალეებით,
ხელშ
შეკრულების შეწყვეტამდეე 10 (ათი) კკალენდარულ
ლი დღით ადრე. ხელშეკრ
რულების შეწყყვეტის შემთ
თხვევაში კლი
იენტი
ვალდ
დებულია წერილობითი შეტყობინებიდ
შ
დან 5 (ხუთი
ი) კალენდარული დღის ვადაში სრულ
ლად დაფარო
ოს ბანკის მიმართ
არსეებული ნებისმმიერ სახის დაავალიანება;
14.12
2 თუ ხელშეკკრულების რო
ომელიმე პუნნქტი მიჩნეუ
ულ იქნება ბაათილად, ეს გავლენას ვეერ მოახდენს ხელშეკრულ
ლების
დანაარჩენი პუნქტ
ტების ნამდვილ
ლობაზე. ბათი
ილი დებულეების ნაცვლად
დ გამოიყენებაა ის დებულებ
ბა, რომლითაც
ც უფრო ადვი
ილად
მიიღ
ღწევა ამ ხელშ
შეკრულებით გათვალისწინნებული მიზაანი;
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14.13
3 წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლების სათაუ
ურებისა და ფრაზების ნუმმერაციას აქვს მხოლოდ პი
ირობითი ხასი
იათი. ნუმერააციის
მიზაანია დოკუმეენტის სისტეემურად გამარ
რთვა და ად
დვილად წაკი
ითხვადობა, და აღნიშნუ
ული ვერ მო
ოახდენს გავლ
ლენას
წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს პირობების ან/და მთლიანნი ხელშეკრულ
ლების ინტერ
რპრეტაციაზე;
14.14
4 ხელშეკრულ
ლების შინაარსსი მთლიანად
დ შეესატყვისება მხარეთა ნეების ნამდვილ
ლობას;
14.15
5 წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლების დანართ
თები წარმოად
დგენს მის განუყოფელ ნაწი
ილს;
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