საბანკო
ო პროდუქტებ
ბით მომსახურების ხელშეკკრულება
(ფიზ
ზიკური პირისსთვის)

1. ტერ
რმინთა განმარ
რტებები
ნული ხელშეეკრულების მიზნებისათვი
მ
ის, თუ კონტ
ტექსტი სხვაგ
გვარად არ მოითხოვს,
მ
ტ
ტერმინებს
აქვვთ ის მნიშვვნელობა,
აღნიშნ
რომელ
ლიც მათ მინიჭებული აქვთ
თ ამ მუხლში:
1.1 საბ
ბანკო პროდუ
უქტები - წინამმდებარე ხელ
ლშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული საბანკო მომმსახურებ(ებ)ი
ის გაწევა ბანკკის მიერ,
რომელ
ლთა ინდივი
იდუალური პირობები
პ
გაანისაზღვრებაა წინამდებარ
რე ან/და კლ
ლინტთან გაფ
ფორმებული/გ
გასაფორმებელ
ლი სხვა
ხელშეეკრულებით;
1.2 კლ
ლიენტი - პირი
ი, რომელიც საარგებლობს სააბანკო პროდუ
უქტებით და არის წინამდეებარე ხელშეკკრულების მხაარე, გარდა ბაანკისა;
1.3 საბ
ბანკო ანგარიშ
ში (შემდგომშ
ში - ანგარიში
ი) - ბანკში პი
ირის ფულად
დი სახსრების აღრიცხვის უნიკალური
უ
ს
საშუალება,
რ
რომელიც
კლიენ
ნტის საკუთრეებაა და გახსნი
ილია კანონმდ
დებლობის სააფუძველზე;
1.4 მიმ
მდინარე ანგაარიში - საბაანკო ანგარიში, რომელზედაც აღირიცხება პირის ფულადი სახ
ხსრები და რომელსაც
რ
გაანკარგავს
კლიენ
ნტი გადახდებ
ბის განსახორც
ციელებლად;
1.5 მულ
ლტისავალუტ
ტო ანგარიში - კლიენტის სახელზე
ს
ბანკკში გახსნილ მიმდინარე ანგარიშთა ერთობლიობა, რ
რომელიც აერ
რთიანებს
უცხოუ
ურ ვალუტაში
ი გახსნილ ანგ
გარიშებს;
1.6 საბ
ბანკო ბარათი (შემდგომში - ბარათი) - ბაანკის მიერ კლ
ლიენტისთვის დამზადებულ
ლი საგადახდ
დო ინსტრუმენნტი, რომელი
იც ბანკის
საკუთ
თრებაა და რომმელიც განკუთ
თვნილია კლი
იენტის მიერ სხვადასხვა
ს
სააბანკო ოპერაც
ციების საწარმმოებლად;
1.7 ბიზ
ზნეს ბარათი - საბანკო ბაარათი, რომლ
ლის საშუალებ
ბითაც იურიდ
დიული პირი
ის ანგარიშიდ
დან ბარათის მფლობელი/ბ
ბარათით
მოსარგებლე განკარ
რგავს იურიდი
იული პირის სახსრებს
ს
და აწარმოებს
ა
კანნონმდებლობით ნებადართ
თულ ოპერაცი
იებს;
გომში - საგად
დახდო დავალ
ლება ან დავალ
ლება) - კლიენტ
ტის მიერ ბანნკისთვის წერი
ილობით
1.8 საკკრედიტო საგაადახდო დავაალება (შემდგ
ან/და სხვა ელექტრ
რონული ან/დ
და დისტანციუ
ური საშუალეებით მიცემულ
ლი დავალებაა, საბანკო ოპერაციის ბანკკის მიერ შესრ
რულების
შესახეებ;
1.9 დი
ისტანციური მმომსახურება - კლიენტსა და
დ ბანკს შორ
რის ურთიერთ
თობა ბანკში მოუსვლელად
მ
დ, სატელეფო
ონო, ინტერნეტ ბანკის
ან/და კომუნიკაციის
კ
ლებით, მათ შო
ორის ელ.ფოსსტის, სმს მომსსახურებით, ბანკომატით;
ბ
ს სხვა საშუალ
1.10 ელ
ლექტრონული
ი საგადახდო
ო საბუთი - კლიენტის ან/და
ა
ბანკის მიერ ფორმირებული ელ
ლექტრონული
ი საბუთი, რომელიც
რ
წარმოადგენს კლიენტის ანგარიშ
შზე ოპერაციი
ის შესრულები
ის საფუძველსს
ით თანხის ჩამმოწერა - ბანკკის მიერ კლი
იენტის ანგარი
იშიდან ფულაადი სახსრები
ის ჩამოწერა კლიენტის
კ
თანხმობის,
1.11 უააქცეპტო წესი
ნებართ
თვის გარეშე.
1.12 სააკომისიო - ბაანკის მიერ, კლიენტისათვის, ნებისმიერ
რი საბანკო პრ
როდუქტით სარგებლობის
ს
სათვის დაწეესებული გად
დასახადი,
მომსახ
ხურების საფაასური, რომლ
ლის ოდენობაა და გადახდ
დის პირობები
ი განისაზღვრ
რება წინამდებ
ბარე, ან/და კონკრეტული
კ
ი საბანკო
პროდუ
უქტის ხელშეეკრულებით.
1.13 ავვტომატური გ
გადარიცხვები
ი - ბანკის მიეერ კლიენტისს ანგარიშიდან, კლიენტის დავალების საფუძველზე,
ს
, განხორციელ
ლებული
რეგულ
ლარული გადახდები/გადარ
რიცხვები.
1.14 პრ
როვაიდერი კკომპანია - კლიენტის
კ
მი
იერ განსაზღ
ღვრული კომმუნალური, საკომუნიკაცი
ს
იო ან სხვა სახის მომსაახურების
მიმწოდ
დებელი კომპპანია, რომლის გადასახადეებსაც კლიენტ
ტი იხდის ავტო
ომატური გად
დარიცხვებით;
1.15 ინ
ნტერნეტ ბანკკი - მომსახუ
ურება, რომლი
ის მეშვეობით
თაც, კლიენტ
ტი ბანკში მოუ
უსვლელად, ბანკის სპეცი
იალური ვებ-გვერდის
საშუალ
ლებით აწარმო
ოებს გარკვეუ
ული შინაარსი
ის ოპერაციებსს, ბანკის მიერ
რ დადგენილი
ი წესებით.
1.16 სააბანკო დღე - დ
დღე, როდესაც ბანკი ღიაა და
დ ახორციელ
ლებს ჩვეულებ
ბრივ საქმიანო
ობას;
1.17 სააოპერაციო დღ
ღე − საბანკო დღის
დ
მონაკვეეთი სამუშაო დღის
დ
დაწყები
იდან იმავე დღის 16:30 საათ
თამდე.
1.18 სააბანკო პროდუ
უქტებით მომმსახურების ხელშეკრულე
ხ
ების დადებისს/დადასტურეების შესახებ შეთანხმება - ბანკსა და კლიენტს
კ
შორის
ს გაფორმებულ
ლი ორმხრივი
ი წერილობით
თი შეთანხმებ
ბა, რომლითააც კლიენტი უერთდება
უ
წი
ინამდებარე ხეელშეკრულებ
ბას და ამ
შეთანხ
ხმებაზე ხელმმოწერით წინამდებარე ხელ
ლშეკრულება კლიენტის მი
იმართ იძენს სავალდებულ
ს
ლო ძალას ისე,, რომ კლიენტ
ტი ცალკე
ხელს არ
ა აწარეს წინნამდებარე ხელ
ლშეკრულებასს.
2. ხელ
ლშეკრულებისს საგანი
2.1 ბან
ნკი უზრუნველყოფს კლი
იენტის მიერ
რ საბანკო ოპპერაციების განხორციელე
გ
ებას და გაუწევს მას საბ
ბანკო პროდუ
უქტებით
მომსახ
ხურებას, წინაამდებარე ხელ
ლშეკრულებით გათვალისწ
წინებული პი
ირობებისა დაა მოქმედი კანნონმდებლობის დაცვით, კლიენტი
კ
სრულ
ლად დაიცავს წწინამდებარე ხელშეკრულე
ხ
ებიდან გამომდ
დინარე ვალდ
დებულებებს და
დ საბანკო ოპპერაციების წაარმოების წესებს;
2.2 ბან
ნკი კლიენტს მოემსახურებ
ბა შემდეგი საბ
ბანკო პროდუ
უქტებით:
2.2.1 მი
იმდინარე ანგ
გარიში;
2.2.2 სააბანკო პლასტ
ტიკური ბარათ
თი (ბიზნეს ბაარათი, ვირტუ
უალური ბარაათი (VISA, MaasterCard))
2.2.3 ინტერნეტ ბანკკი;
MS მომსახურ
რება;
2.2.4 SM
2.2.5 ავვტომატური გ
გადარიცხვები
ი;
2.3 წინ
ნამდებარე ხეელშეკრულებ
ბის 2.2 პუნქქტში გათვალ
ლისწინებული
ი მომსახურეებების გარდა, ბანკს უფ
ფლება აქვს კლიენტს
კ
შესთავვაზოს სხვა საბანკო (სსაკრედიტო/საადეპოზიტო) პროდუქტეები, მისთვისს მოსახერხეებელი ნებისსმიერი, მათ
თ შორის
დისტაანციური საშუ
უალებით;
2.4 წინ
ნამდებარე ხელ
ლშეკრულები
ის 2.2 და 2.3 პუნქტში
პ
მით
თითებული საბ
ბანკო პროდუ
უქტის მიღებაა კლიენტის მი
იერ ხდება შეესაბამისი
წერილ
ლობითი განაც
ცხადის ბანკში
ი წარდგენით
თ ან/და გარკვეეულ მომსახუ
ურებებზე განნაცხადის ბანკკისთვის დისტ
ტანციურად შევსებით
შ

1

ბანკის
ს მხრიდან კლ
ლიენტის გან
ნაცხადის და შესაბამისი მომსახურები
ის გაწევის შესახებ დადეებითი გადაწყყვეტილების მიღების
შემთხვევაში;
ნკის მიერ კლ
ლიენტის 2.4 პუ
უნქტით გათვვალისწინებუ
ული განაცხად
დის დაკმაყოფ
ფილების შემთ
თხვევაში, მხარ
რეებმა შესაძლ
ლებელია
2.5 ბან
ბანკის
ს მოთხოვნით
თ გააფორმონ სხვა დამატებ
ბითი ხელშეკკრულება/შეთ
თანხმება, რომ
მელიც იქნება ამ ხელშეკრუ
ულების განუ
უყოფელი
ნაწილ
ლი და რომლი
ითაც განისაზ
ზღვრება როგო
ორც კონკრეტ
ტული საბანკო
ო პროდუქტი
ის ინდივიდუ
უალური პირო
ობები, ასევე მხარეთა
დამატ
ტებითი უფლეება-მოვალეობ
ბები;
2.6 წინ
ნამდებარე ხელშეკრულები
ის 2.2.2 პუნქტ
ტში მითითებ
ბული ბიზნესს ბარათით მო
ომსახურებით
თ კლიენტი ისსარგებლებს მხოლოდ
მ
იმ შემთ
თხვევაში თუ
უ ის წარმოადგ
გენს ინდივიდ
დუალურ მეწაარმეს;
2.7 წინ
ნამდებარე ხეელშეკრულებ
ბაში გათვალი
ისწინებულ მომსახურებე
მ
ბზე დადგენნილი დებულ
ლებები მხოლ
ლოდ იმ შემთ
თხვევაში
ვრცელ
ლდება კლიენტ
ტზე თუ ის საარგებლობს შეესაბამისი მომ
მსახურებით;
2.8 საბ
ბანკო პროდუ
უქტებთან დაკავშირებით
დ
თ გაფორმებუ
ული ხელშეეკრულებები, განაცხადები და დანარ
რთები წარმ
მოადგენს
წინამდ
დებარე ხელშეეკრულების განუყოფელ ნააწილს;
3.საბანკო მომსახურები
ის საფასური
3.1 ანგ
გარიშის გახსსნის, ანგარიშ
შზე ოპერაციეების წარმოებ
ბისა და სხვაა მომსახურებ
ბის (მათ შორის ინტერნეეტ ბანკი, SM
MS ბანკი,
ავტომატური გადარ
რიცხვები და სხვ.) გაწევისთ
თვის კლიენტ
ტი ბანკს უხდის საკომისიო
ოს (მომსახურეების საფასურ
რს), რომლის ოდენობა
ო
განისააზღვრება ოპეერაციის შესრ
რულების ან/დ
და მომსახურ
რების გაწევისს დროისთვისს ბანკის მიერ დადგენილ
ლი ტარიფები
ის ან/და
ბანკის
ს მიერ კლიენნტისთვის დაადგენილი ინნდივიდუალუ
ური ტარიფებ
ბის შესაბამისსად; ამასთანნ, კლიენტი ვალდებულია
ვ
საბანკო
ოპერაც
ციის განხორ
რციელებამდე სერვისცენტრ
რებისა და ბაანკის ოფიციაალური ვებ-გ
გვერდის www
w.cartubank.gee მეშვეობით გაეცნოს
შესაბამისი ოპერაცი
იისთვის დად
დგენილ ტარიფ
ფებს;
ნკის მიერ კლ
ლიენტის მო
ოთხოვნით ოპპერაციის შესსრულების შეეჩერების ან შეწყვეტის, ასევე,
ა
კლიენნტის მიერ, ბანკისგან
ბ
3.2 ბან
ნებისმმიერი მომსახ
ხურების მიღ
ღების შეწყვეეტის შემთხვვევაში, კლიეენტს არ უბრ
რუნდება მისს მიერ ბანკკისთვის გად
დახდილი
მომსახ
ხურების საფაასური.
3.3 წინ
ნამდებარე ხ
ხელშეკრულების შეწყვეტ
ტის შემთხვეევაში, საბანკო პროდუქქტებით მომმსახურებისთვვის რეგულაარულად
გადასაახდელი საკო
ომისიოს გად
დახდა უნდა მოხდეს მხო
ოლოდ გაწეუ
ული მომსახუ
ურების პერი
იოდის პროპო
ორციულად. ამასთან,
ხელშეეკრულების მმოქმედების ვადის
ვ
განმავვლობაში ითვვლება, რომ ბანკმა გასწიაა მომსახურეება, მიუხედავვად იმისა კლ
ლიენტმა
ისარგეებლა თუ არ
რა რომელიმე ან ყველა სააბანკო მომსახ
ხურებით. თუ
უ მომსახურეების საკომისსიო კლიენტი
ის მიერ გადაახდილია
წინასწ
წარ, მაშინ ბანკკი ვალდებულ
ლია კლიენტსს აუნაზღაურო
ოს ზედმეტად
დ გადახდილი
ი თანხა.
4. მი
იმდინარე ანგ
გარიში
4.1 კლ
ლიენტს ბანკში
ი შეუძლია ჰქონდეს ერთი ან რამდენიმეე მულტისავალ
ლუტო საბანკკო ანგარიში;
4.2 კლ
ლიენტს ანგაარიშ(ებ)იდან ოპერაციებ
ბის საწარმო
ოებლად გად
დაეცემა 22-სსიმბოლოიანი
ი საერთაშო
ორისო სტანდ
დარტით
რეგისტ
ტრირებული (IBAN-Internttional Bank Acccount Numberr) ანგარიშის ნომერი;
ნ
4.3 კლ
ლიენტის ანგარ
რიშ(ებ)ი იხსსნება კლიენტ
ტის მიერ შესსაბამისი განააცხადისა და კანონმდებლ
ლობით გათვაალისწინებულ
ლი ან/და
ბანკის
ს მიერ მოთხო
ოვნილი აუცილებელი დოკკუმენტების საფუძველზე
ს
ის შემდეგ. ამაასთან, დოკუმმენტების
და მათი ბანკკში წარდგენი
სისწორ
რესა და უტყუ
უარობაზე პასსუხისმგებელია კლიენტი;
4.4 კლ
ლიენტი აცხად
დებს თანხმობაას, ბანკმა დამმატებითი ანგ
გარიშ(ებ)ი გაუ
უხსნას ბანკისს მიერ დადგეენილი წესებისსა და პროცედ
დურების
შესაბამისად, დისტ
ტანციურად გაკეთებული
გ
განაცხადის საფუძველზე
ს
, იმ შემთხვეევაში, როდესსაც კლიენტს უკვე აქვს გახსნილი
გ
ანგარი
იში ბანკში;
4.5 კლ
ლიენტის ანგარ
რიშზე ფულად
დი სახსრები შეიძლება
შ
ჩაირ
რიცხოს როგო
ორც ნაღდი, ისსე უნაღდო ანნგარიშსწორებ
ბით;
4.6 ბან
ნკი უფლებამო
ოსილია, კლი
იენტი ინდივი
იდუალური მეწარმის
მ
საჯარო რეესტრი
ის ეროვნულ სააგენტოში კანონით დად
დგენილი
წესით რეგისტრაც
ციის შემდგო
ომ, საჯარო რეესტრის ეროვნული
ე
ს
სააგენტოს
მი
იერ კლიენტ
ტის თანხმობ
ბით ბანკისათ
თვის ამ
კლიენ
ნტისთვის ანგ
გარიშის გახსნ
ნის თაობაზე გაგზავნილი
ი ელექტრონუ
ული მიმართვვის საფუძველ
ლზე, გაუხსნაას კლიენტს ანგარიში.
ა
აღნიშნ
ნული წესით გახსნილ ანგ
გარიშზე, ბანკკში კლიენტის
ს მისვლამდეე, და ბანკის მიერ
მ
დამატებ
ბით მოთხოვნილი დოკუმმენტების
წარმოადგენამდე ამმ ანგარიშზე შესაძლებელი
შ
ია მხოლოდ ჩარიცხვის
ჩ
(მაათ შორის მიმმდინარე ანგარ
რიშზე ჩარიცხ
ხული თანხისს ვადიან
ზიტის ანგარ
რიშზე გადაატანა) ოპერააციების გან
ნხორციელებაა. თუ ანგარ
რიშის გახსნ
ნიდან 30 დღის
დ
განმავვლობაში
დეპოზ
კლიენ
ნტის წარმომაადგენელი არ
რ წარადგენს ბანკის მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტებ
ბს, ანგარიში იხურება და მასზე განთავვსებული
თანხებ
ბი უბრუნდებ
ბა კლიენტს;
4.7 კლ
ლიენტის ანგარ
რიშებზე შეტან
ნილი ან/და ჩარიცხული
ჩ
თ
თანხ(ებ)ის
ასახ
ხვას ან კლიენნტის ანგარიშიდან თანხ(ებ
ბ)ის, მათ შორის 10,000
(ათი ათასი)
ა
ლარი
ის/მისი ექვივაალენტის უცხ
ხოურ ვალუტ
ტაში და მეტ
ტი ოდენობის თანხის, გად
დარიცხვას ბაანკი უზრუნველყოფს,
შესაბამისი კლიენტ
ტის დავალებ
ბის ბანკის მიერ
მ
მიღები
იდან არაუგვი
იანეს მომდევნო საბანკო დღისა ან/დ
და კანონმდებლობით
ლისწინებულ
ლ ვადაში.
გათვალ
4.8 ბან
ნკის მიერ ანგ
გარიშ(ებ)იდანნ ფულადი საახსრების ჩამო
ოწერა, როგორ
რც წესი, ხორ
რციელდება კლ
ლიენტის დავვალების, მოთ
თხოვნის,
ნებართ
თვის საფუძვეელზე, წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულებით გათვალისწი
ინებული წესი
ით; კლიენტი
ი აცნობიერებსს, რომ ბანკი არ არის
ვალდეებული კლიენტის დავალეების გარეშე ჩამოწეროს
ჩ
თაანხები კლიენნტის ანგარიშ((ებ)იდან კლი
იენტის რომელ
ლიმე ვალდებ
ბულების
შესრუ
ულების მიზნი
ით;
4.9 დაუ
უშვებელია სააგადახდო დაავალების ნაწი
ილობრივ შესრულება;
4.10 კლ
ლიენტის ანგაარიშ(ებ)იდან ფულადი სახ
ხსრების ჩამოწ
წერის მიზნით
თ, ბანკი ოპერ
რაციებს აწარმო
ოებს ელექტრ
რონული ან ქააღალდის
საგადაახდო საბუთეების საფუძვეელზე, რომელ
ლსაც ბანკს წარ
რუდგენს კლ
ლიენტი საოპერ
რაციო დღის განმავლობაშ
ში; საოპერაცი
იო დღის
გასვლ
ლის შემდეგ ბანნკის მიერ კლ
ლიენტისგან მი
იღებული დავვალებები ითვვლება მეორე საბანკო
ს
დღესს მიღებულად
დ, რაც არ წარმ
მოადგენს
შეზღუ
უდვას ბანკისთ
თვის საგადახ
ხდო დავალებ
ბის წარმოდგეენის დღესვე შ
შეასრულოს სააგადახდო დაავალება;
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4.11 სააგადახდო დავალებას ავს
სებს კლიენტი
ი ან ბანკი. ბანკის მიერ შევსებულ
შ
საგ
გადახდო დავვალებაზე ხელ
ლმოწერით, კლიენტი
კ
ადასტ
ტურებს საგად
დახდო დავალ
ლებაში მითით
თებული მონააცემების სიზ
ზუსტეს და ბაანკისთვის მი
იცემული დავვალების მის ნებასთან
ნ
სრულ
ლ შესაბამისობაას, რისთვისაც
ც შემდგომი პასუხისმგებლ
პ
ლობა ეკისრება კლიენტს;
4.12 სააგადახდო დაავალების დის
სტანციურად შევსებისას (ი
ინტერნეტ ბანნკის ან/და სხვვა საშუალები
ით ბანკისთვი
ის საბანკო ოპპერაციის
შესრუ
ულების დავალ
ლების მიცემა ან კლიენტისს მიერ შესაბამმისი ოპერაცი
იის შესრულებ
ბა, განიხილებ
ბა როგორც სააგადახდო დაავალება),
შევსებ
ბულ საგადახ
ხდო დავალებ
ბაზე პასუხისსმგებლობა ეკკისრება კლი
იენტს და შეესაბამისი საგ
გადახდო დავვალების ბანკკის მიერ
შესრუ
ულების დისტ
ტანციურად მო
ოთხოვნისას, კლიენტი ადაასტურებს საგ
გადახდო დავვალებაში მით
თითებული მო
ონაცემების სი
იზუსტეს
და ბანკისთვის მიცემული დავვალების მის ნებასთან სრ
რულ შესაბამისობას, რისთ
თვისაც შემდ
დგომი პასუხი
ისმგებლობა ეკისრება
ე
ნტს;
კლიენ
4.13 კლ
ლიენტს უფლ
ლება აქვს გაააუქმოს ბანკი
ისთვის მიცემმული საგადაახდო დავალეება, იმ შემთ
თხვევაში თუ გადარიცხვა ჯერ არ
შესრუ
ულებულა (რ
რაც გულისხმმობს, თანხი
ის კლიენტის
ს ანგარიშიდ
დან ჩამოწერაას) და აღნი
იშნული არ ეწინააღმდეეგება იმ
ვალდეებულების არ
რსს, რომლის შესასრულებლ
შ
ლადაც ის გაიც
ცა, ან საქართვველოს მოქმედ
დ კანონმდებლ
ლობას;
4.14 კლ
ლიენტი ინფო
ორმირებული
ია, რომ ბანკისს მიერ საგად
დახდო დავალ
ლებაზე აღნიშ
შვნის „საგადაახდო დავალეება არ ექვემდ
დებარება
გადამხ
ხდელის მიერ
რ გაუქმებას ან გამოთხოვვას“ გაკეთები
ის შემთხვევაში, დავალება ხდება გამო
ოუთხოვადი და კლიენტი
ი არ აქვს
უფლეება გამოითხო
ოვოს საგადახდ
დო დავალებაა;
4.15 სააგადახდო დავალების ბანკკის მიერ უარყყოფის ან/და შესრულების შეუძლებლო
ობის თაობაზეე, კლიენტი მი
იიღებს შეტყო
ობინებას,
კლიენ
ნტთან კომუნი
იკაციის წინამმდებარე ხელშ
შეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებული წესი
ით;
4.16 კლ
ლიენტის ანგაარიშ(ებ)იდან ფულადი სახსრების უაქცეეპტო წესით ჩამოწერა ხორც
ციელდება შემდეგ შემთხვეევებში:
4.16.1 ბანკის
ბ
მიმარ
რთ არსებულ
ლი გადასახდ
დელების, ნეებისმიერი საბანკო
ს
მომს
სახურების საკომისიოები
ს
ის
ან/და ჯარიმის
გადასაახდელად;
4.16.2 ბანკის
ბ
წინაშეე არსებული საკრედიტო
ს
დ
დავალიანების
ს დასაფარავად
დ ან ვალდებუ
ულების შესას
სრულებლად
დ (იმ შემთხვევვაში, თუ
დავალ
ლიანება ან ვაალდებულებაა დაფიქსირებ
ბულია ეროვვნული ვალუტისგან განსხ
ხვავებულ ვალ
ლუტაში, ეკვვივალენტი დგინდება
დ
თანხის ჩამოწერის მმომენტისათვვის ბანკის მიეერ დადგენილ
ლი კომერციულ
ლი კურსით).
მ
კანნონმდებლობი
ით ან/და კლ
ლიენტსა და ბანკს შორისს დადებული
ი ხელშეკრულ
ლებით, შეთაანხმებით ან//და სხვა
4.16.3 მოქმედი
დოკუმმენტით გათვვალისწინებულ
ლ სხვა შემთხ
ხვევაში (მაგ.თ
თავდებობა, საინკასო დავალ
ლება);
4.16.4 შეცდომით
შ
ანნ/და კანონმდ
დებლობის მო
ოთხოვნათა დარღვევით
დ
ჩ
ჩარიცხული/გ
გაცემული/მიღ
ღებული ან/დ
და საეჭვო თაანხ(ებ)ის
უკან დასაბრუნებლ
დ
ლად;
4.17 ბაანკი უფლებამოსილია არ მიიღოს
მ
ან არ შეასრულოს კლიენტის
კ
დაავალება, იმ შეემთხვევაში თუ:
თ
4.17.1 შეუძლებელი
შ
ია კლიენტის, დავალების წარმომდგენისს სრულფასოვვანი იდენტიფ
ფიკაცია;
4.17.2 დავალება
დ
შედ
დგენილია კან
ნონმდებლობი
ის ან ბანკში დადგენილი
დ
წ
წესების
მოთხოვნათა დარღ
ღვევით;
4.17.3 დავალებაში
დ
მ
მითითებული
ი მონაცემები არის არაზუსსტი, რითაც შეეუძლებელი ხდება
ხ
ოპერაც
ციის განხორცი
იელება;
4.17.4 დავალებაში
დ
მითითებულ
ლი თანხა, აღემატება
ა
კლიენტის ანნგარიშზე დაავალების წაარდგენის დროისთვის არსებულ
ა
ხელმი
ისაწვდომ ნაშთ
თს, ან/და ბანკკის მიერ დად
დგენილ ლიმი
იტებს, გარდა კანონმდებლო
ობით გათვალ
ლისწინებული
ი შემთხვევები
ისა;
4.17.5 ბანკს
ბ
გაუჩნდ
და ეჭვი კანონსსაწინააღმდეგ
გო ოპერაციისს შესრულებისს მცდელობისს შესახებ;
4.18 ან
ნგარიშიდან ფ
ფულადი სახსრ
რების გასატანნად, გამოიყენ
ნება სალაროსს გასავლის ორ
რდერები;
5. საბანკკო პლასტიკური ბარათი
5.1 პლ
ლასტიკური ბარათით (შემმდგომში - „ბარათი“) მო
ომსახურება გულისხმობს
გ
რ გამოშვებულ
ლი „ვიზა“ (V
VISA) ან
ბანკის მიერ
„მასტეერქარდ“ (MasterCard) ბარათ
თით კლიენტის მიერ საბანნკო ოპერაციების განხორც
ციელებას;
5.2 ბარ
რათით ოპერააციის წარმოეებისთვის ბანნკი გახსნის შესაბამის სააბარათე ანგარ
რიშებს; დასააშვებია ერთ საბარათე ანნგარიშზე
რამდეენიმე პლასტ
ტიკური ბარ
რათის, ასევეე რამდენიმეე ანგარიშზეე ერთი პლ
ლასტიკური ბარათის მი
იმაგრება. ოპპერაციის
განხორ
რციელებისთვის ანგარიშ
შებს შორის პრიორიტეტ
ტს ადგენს კლიენტი
კ
შეს
საბამისი განნაცხადის შევვსებისას; ოპპერაციის
განხორ
რციელებისასს პირველი რიგში გამოიყეენება იმ ვალ
ლუტის ანგარი
იში რა ვალუ
უტაშიც ახორც
ციელებს კლი
იენტი ოპერაციას, და
მხოლო
ოდ აღნიშნულ
ლის შემდეგ - კლიენტის მი
იერ დადგენილ
ლი პრიორიტეტის მიხედვი
ით;
5.3 კლ
ლიენტს შეუძლ
ლია მიიღოს ერთი
ე
ან რამდ
დენიმე ტიპის
ს პლასტიკურ
რი ბარათი, რო
ომელსაც კლი
იენტი ირჩევსს ბანკში, კონკკრეტულ
ბარათ
თთან დაკავშირ
რებული განაც
ცხადის შევსეებისას;
5.4 ბარ
რათის მფლობ
ბელი შეიძლება იყოს როგო
ორც უშუალოდ კლიენტი, ასევე
ა
მის მიერ
რ დასახელებუ
ული პირი (შეემდგომში - „ბ
ბარათით
მოსარგებლე“). ბარ
რათზე დატანნილია ბარათ
თის მფლობეელის/მოსარგეებლის სახელ
ლი, გვარი, ხელმოწერის
ხ
ნიმუში. აღნნიშნული
რმაცია, პერსო
ონალურ საიდ
დენტიფიკაცი
იო კოდთან ერთად,
ე
რომეელიც ცალკე გადაეცემა ბარათის
ბ
მფლ
ლობელს წარმ
მოადგენს
ინფორ
ბარათ
თის მფლობელ
ლის იდენტიფი
იკაციის საშუალებას.
5.5 მომ
მსახურებისა და სავაჭრო ობიექტებზე შესაძლოა მო
ოთხოვნილ იქნას
ი
ბარათისს მფლობელი
ის პირადობისს დამადასტუ
ურებელი
მოწმო
ობა. იმ შემთხ
ხვევაში, თუ ბარათის მფ
ფლობელი არ
რ წარადგენს პირადობის მოწმობას, ობიექტის
ო
მო
ომსახურე პერ
რსონალი
უფლეებამოსილია, შეაჩეროს
შ
ტრაანზაქცია, რაზ
ზედაც ბანკი პაასუხისმგებელ
ლი არ არის.
5.6 ყოვველი ბარათის მფლობელ
ლს ენიჭება პერსონალურ
რი ოთხნიშნაა კონფიდენც
ციალური კო
ოდი (PIN). პერსონალურ
პ
რი კოდი
გამოიყყენება ფულისს გამოტანისას ბანკომატებ
ბიდან ან სპეცი
იალურ ტერმი
ინალებში ბარ
რათის მფლობ
ბელის იდენტ
ტიფიკაციისთვვის.
5.7 ბარ
რათი და PIN კოდი არ შეი
იძლება გადაეეცეს სარგებლ
ლობისათვის სხვა
ს
პირს დაა გამოყენებულ
ლი უნდა იყო
ოს მხოლოდ ბარათის
მფლო
ობელის მიერ.
5.8 ძირ
რითად ბარათ
თთან ერთად
დ, როგორც კლ
ლიენტის, ასეევე მის მიერ
რ დასახელებუ
ული პირისთ
თვის შესაძლეებელია დამაატებითი
ბარათ
თის დამზადებ
ბა;
5.8.1დამატებითი ბაარათით ოპერ
რაციების წარმმოების შედეგ
გებსა და სისწ
წორეზე პასუხ
ხისმგებლობა ეკისრება რო
ოგორც კლიენტ
ტს, ასევე
ლოდ ბარათით
თ მოსარგებლ
ლეს;
უშუალ
5.8.2დამატებითი ბ
ბარათით მოსსარგებლესათვვის შესაძლებ
ბელია შეზღუ
უდული იყოსს გარკვეული
ი ტიპის საბაანკო მომსახუ
ურებების
შვეობით, რაზ
ზეც ინფორმაც
ციას დამატები
ითი ბარათით
თ მოსარგებლეე მიიღებს ბან
ნკში მოთხოვნნისთანავე;
მიღებაა ბარათის მეშ
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5.9 გამ
მოშვებული ბარათი სადებ
ბეტო ბარათიაა. ბარათის მფ
ფლობელი უფ
ფლებამოსილ
ლია გამოიყენო
ოს თანხის ისს ოდენობა, რომელიც
რ
შეტანი
ილია/ჩარიცხუ
ულია ანგარი
იშზე. თანხას აკლდება ბაარათის წლიუ
ური მომსახუ
ურების საკომი
ისიო, მინიმაალური ნაშთი
ი, ხოლო
თანხის გადახარჯვი
ის შემთხვევაშ
ში - მასთან დაკავშირებულ
დ
ლი პროცენტებ
ბი და პირგასამტეხლო, ასეეთის არსებობ
ბის შემთხვევააში;
ში თუ კლიენ
ნტის მიერ ოპპერაცია სრულ
ლდება საბარათე ანგარიში
ისაგან განსხვვავებულ ვალ
ლუტაში, ბანკი
ი თანხის
5.10 იმ შემთხვევაშ
რტაციას გააკკეთებს ანგარიშსწორების დღეს ბანკისს ქსელში არსსებული კომეერციული კურ
რსის შესაბამმისად, ხოლო
ო ქსელის
კონვერ
გარეთ
თ „ვიზა“-ს (VISSA) და „მასტეერქარდ“-ის (M
MasterCard) მი
იერ განსაზღვრული კურსი
ის შესაბამისად
დ.
5.11 სააბარათე ანგარ
რიშის მოქმედ
დების შეჩერებ
ბა ან გაუქმება, ბარათის განნახლება
5.11.1ბ
ბარათის მოქმედების შეჩერ
რება შესაძლებ
ბელია ბარათი
ის მფლობელის მოთხოვნი
ით ან ბანკის მიერ
მ
5.11.4 პუ
უნქტის შესაბაამისად;
5.11.2კკლიენტი/ბარაათით მოსარგ
გებლე ვალდეებულია ბარათ
თის დაკარგვი
ის შემთხვევააში დაუყოვნეებლივ წერილ
ლობით ან ტელ
ლეფონის
(ტელეეფონის ნომერ
რზე +995 32 200 80 80) მეშვეობით
მ
აც
ცნობოს ბანკსს და მოითხო
ოვოს ბარათი
ის დაბლოკვა. ბარათის დაბლოკვა
დ
შესაძლ
ლებელია:
5.11.2.1 ბარათის ლ
ლოკალურ სტო
ოპ სიაში ჩასმმის გზით, რაც 1 (ერთი) სააბანკო დღის ვადაში უზრუ
უნველყოფს ბარათის
ბ
ბლო
ოკირებას.
ნულ შემთხვეევაში, კლიენტ
ტი ვალდებულ
ლია განაახლო
ოს (აიღოს ახაალი) ბარათი,, გარდა იმ შემ
მთხვევისა რო
ოცა კლიენტი ბარათის
აღნიშნ
დაბლო
ოკვას ითხოვსს მხოლოდ დროებითი ბლ
ლოკირებით;
5.11.2.2
2 ბარათის სააერთაშორისო
ო სტოპ სიაში
ი ჩასმით, რაც
ც უზრუნველყყოფს ბარათი
ის სრულ ბლო
ოკირებას მაქსსიმუმ 14 (თო
ოთხმეტი)
საბანკო დღის განმაავლობაში, ამ შემთხვევაში კლიენტი ვალ
ლდებულია ბაარათით შემდ
დგომი სარგებლ
ლობისთვის განაახლოს
გ
ბარ
რათი;
კ
ვალ
ლდებულია ბარათის
ბ
საერ
რთაშორისო სტოპ სიაში ჩასმის ტელ
ლეფონის მეშვვეობით მოთ
თხოვნის შემთ
თხვევაში,
5.11.3 კლიენტი
არაუგვიანს 24 (ოც
ცდაოთხი) სააათის განმავვლობაში წერ
რილობით დააადასტუროს ბარათის საერთაშორისო
ო სტოპ სიაში
ი ჩასმის
ოვნა; წინააღმდეგ შემთხვევვაში, ბანკი ამოიღებს ბარათ
თს საერთშორ
რის სტოპ სიიდ
დან და აღნიშ
შნულიდან გამმომდინარე ნეებისმიერ
მოთხო
ზიანსაა და არასანქც
ცირებულ ტრაანზაქციებზე პასუხისმგებლ
პ
ლობა სრულად
დ დაეკისრებაა კლიენტს;
5.11.4 ბანკი
ბ
უფლ
ლებამოსილია
შეაჩეროს
ბარათის
მოქმედება,
იმ
შემთ
თხვევაში
თ
თუ
გაუჩნდ
და
ეჭვი
ბ
ბარათით
არასან
ნქცირებული//არაავტორიზეებული გადაახდების შეს
სახებ ან/და კლიენტის მიერ ამ ხეელშეკრულებ
ბით ან/და ბარათით
ბ
სარგებ
ბლობის წესებ
ბით განსაზღვვრული რომელ
ლიმე პირობი
ის დარღვევის შემთხვევაში
ი;
5.11.5 ბანკი
ბ
უფლებ
ბამოსილია უაარი განაცხადო
ოს ბარათის განახლებაზე
გ
მ
მიზეზის
მითითების გარეშ
შე.
5.11.6 წინამდებარე
წ
ხელშეკრულების 5.11.2. და
დ 5.11.3 პუნქტით გათვალ
ლისწინებული ქმედებების განხორციელე
გ
ებამდე შესრუ
ულებულ
ნებისმმიერ ტრანზაქქციაზე პასუხი
ისმგებლობა ეკისრება
ე
კლი
იენტს, ამ ხელ
ლშეკრულების პირობების შესაბამისად;
5.11.7 კლიენტი
კ
ვალ
ლდებულია ბაარათის საბოლ
ლოო ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანს 5 (ხუთი) სამუ
უშაო დღით ადრე
ა
მიმართ
თოს ბანკს
ბარათ
თის განახლების მოთხოვნი
ით და დროუ
ულად მიიღო
ოს ბარათი; იმ
ი შემთხვევაშ
ში, თუ ბარაათის დამზად
დებიდან 40 (ორმოცი)
კალენდარული დღ
ღის განმავლო
ობაში კლიენტ
ტი ან ბარათი
ის მფლობელი
ი არ ჩაიბარებ
ბს ბარათს, ბაანკს უფლებაა ექნება გაანაადგუროს
თი;
ბარათ
5.11.8 ბანკსა
ბ
და „ვიზას“ (VISA
A) ან/და „მაასტერქარდს“ (MasterCard)) შორის ხელ
ლშეკრულები
ის შეწყვეტისს შემთხვევაშ
ში ბანკი
უფლეებამოსილია დ
დახუროს საბაარათე ანგარიშ
ში და აღნიშნუ
ულის თაობაზ
ზე შეატყობინ
ნოს კლიენტს;;
5.11.9 საგადახდო ი
ინსტრუმენტი
ის (ბარათის) გამოყენების
გ
წესი:
წ
ლდებულია:
5.11.9.1კლიენტი ვალ
ოიყენოს საგად
დახდო ბარათ
თი ამ ბარათ
თისთვის დადგენილი (წინაამდებარე ხელ
ლშეკრულებით განსაზღვრ
რული და ბანკკის მიერ
ა) გამო
კლიენ
ნტისთვის მიწწოდებული/ვეებ-გვერდზე განთავსებულ
გ
ი) პირობებისს შესაბამისად
დ;
ბ) დაიცვას მისთვვის გაცემულ
ლი ბარათის უსაფრთხოებ
ბის ზომები, უზრუნველყყოს ამ ინსტ
ტრუმენტის პერსონიფიცი
პ
ირებული
საშუალ
ლებების დაცვვა;
გ) ბარათის დაკარგვვის, მოპარვისს, უკანონო მი
ითვისების ან უკანონო გამმოყენების ფაქქტის აღმოჩენ
ნის შემთხვევააში მისი აღმო
ოჩენიდან
ლეს ვადაში შეეატყობინოს ამის
ა
თაობაზე ბანკს.
უმოკლ
5.11.9.2
2. ბანკი ვალდ
დებულია:
ა) მიი
იღოს ყველა შესაძლო ზომა
ზ
ბარათი
ის დაცულო
ობისა და მი
ისი არამართლზომიერი გამოყენების თავიდან აც
ცილების
უზრუ
უნველსაყოფად
დ;
ბ) არ გახადოს ბ
ბარათის პერ
რსონიფიცირეებული უსაფ
ფრთხოების მახასიათებლ
მ
ლები და საშ
შუალებები ხელმისაწვდო
ხ
ომი სხვა
პირები
ისათვის, გარდ
და ამ ბარათი
ის მფლობელი
ისა;
გ) ნათლად გააცნოსს კლიენტს ბარ
რათის უსაფრ
რთხოების მოთ
თხოვნები;
ზრუნველყოს კკლიენტის მი
იერ ამ პუნქტი
ის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზ
ზღვრული შეტ
ტყობინების ნეებისმიერ დრ
როს მიღება უშ
შუალოდ
დ) უზ
კლიენ
ნტისგან/ბარათ
თის მფლობელ
ლისგან ან მი
ის მიერ წინასსწარ განსაზღვვრული პირისსგან. კლიენტ
ტის მოთხოვნის შემთხვევააში ბანკი
ვალდეებულია მიაწო
ოდოს მას შეტ
ტყობინების მი
იღების დასტუ
ური, თუ შეტყყობინების მი
იღებიდან გასუ
ული არ არის 18 თვეზე მეტ
ტი;
ე) კლ
ლიენტის ამ მუხლის
მ
პირვველი პუნქტი
ის „გ“ ქვეპუ
უნქტით განსააზღვრული შეტყობინების
შ
ს მიღებისთაანავე, დაუყო
ოვნებლივ
უზრუ
უნველყოს ბარ
რათის შემდგო
ომი გამოყენებ
ბის აღკვეთა.
ვ) საკუ
უთარ თავზეე აიღოს საგად
დახდო ინსტ
ტრუმენტის ან
ნ/და მისი პეერსონიფიცირ
რებული უსაფ
ფრთხოების მახასიათებლე
მ
ებისა და
საშუალ
ლებების გაგზ
ზავნასთან დაკკავშირებული
ი ყველა რისკი
ი.
5.11.9.3
3 ბანკი პასუხ
ხს არ აგებს მისს მიერ შეთავააზებულ უსაფ
ფრთხოების ზომაზე
ზ
კლიენნტის მიერ უაარის თქმის შეემთხვევაში დამდგარი
დ
შედეგისთვის. ასეთ
თ შემთხვევააში უსაფრთხ
ხოების ზომააზე უარის თქმის
თ
შედეგ
გად დამდგარ
რი ზიანისთვვის პასუხისმმგებელია
ნტი.
კლიენ
5.12 ბაარათით წარმო
ოებულ ოპერააციებზე პრეტ
ტენზიების წარ
რდგენის წესი
ი:
5.12.1კკლიენტი ვალ
ლდებულია არ
რაუგვიანს ყოვველი თვის 5 (ხუთი) რიცხვისა მოითხო
ოვოს და მიიღოს ამონაწერი
ი საბარათე ანნგარიშზე
წინა თვეში
თ
წარმოეებული ოპერაციების შესაახებ და მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისს ვადაში წარადგინოს
დასაბუ
უთებული პრ
რეტენზია საეჭვო ტრანზააქციასთან დაკავშირებით
დ
თ; წინამდებაარე პუნქტით
თ დადგენილ
ლ ვადაში ამო
ონაწერის
მიუღეებლობის და პრეტენზიისს წარუდგენლ
ლობის შემთხ
ხვევაში, ბარაათით განხორ
რციელებული
ი ნებისმიერი
ი ოპერაცია ითვლება
ი
კლიენ
ნტის მიერ დ
დადასტურებუ
ულად და აღნნიშული კლი
იენტის მიერ ბანკთან ურთ
თიერთობაში შემდგომში არ შეიძლებაა გახდეს
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სადავო
ო. წინამდებაარე მუხლით
თ გათვალისწ
წინებული პრ
რეტენზიისა დ
და დავის გაადაწყვეტის წესი
წ
განისაზ
ზღვრება წინაამდებარე
ხელშეეკრულებით;
5.13 ბაარათით სარგეებლობის საკო
ომისიო და საჯ
ჯარიმო სანქც
ციები
5.13.1კკლიენტი ვალ
ლდებულია გადაიხადოს ბაარათით სარგეებლობასთან (დამზადებას
სთან, განახლეებასთან, სტო
ოპ სიაში ჩასმაასთან და
სხვა) და ბარათით
თ ოპერაციების წარმოებასსთან დაკავშ
შირებული ნეებისმიერი საახის საკომისსიო, რომლისს ოდენობა ბარათით
ბ
რციელებულ ტრანზაქცი
იებზე განისააზღვრება ბაანკის მიერ, ხოლო ქვეეყნის ფარგლ
ლებს გარეთ
თ განხორციეელებულ
განხორ
ტრანზ
ზაქციებზე ასსევე „ვიზა“-სს (VISA) დაა „მასტერქარ
რდ“-ის (MasterCard) საერ
რთაშორისო საგადამხდელ
ს
ლო სისტემების მიერ
განსაზ
ზღვრული ტარ
რიფების შესაბამისად.
5.13.2კკლიენტი ვალ
ლდებულია საბარათე ანნგარიშზე ოპპერაციები აწ
წარმოოს მხო
ოლოდ ხელმმისაწვდომი ნაშთის ფარ
რგლებში.
ხელმი
ისაწვდომი ნააშთის შეგნებუ
ულად ან შეც
ცდომით გადაამეტებით გახ
ხარჯულ თანნხას ბანკი დააარიცხავს სარ
რგებელს, ბანკკის მიერ
დადგეენილი ტარიფ
ფების მიხედვი
ით, გადახარჯ
ჯვით გამოყენ
ნებული თანხის სარგებლო
ობის ყოველი დღისათვის;
დ
5.13.3კკლიენტი ვალ
ლდებულია დაუყოვნებლი
დ
ივ შეავსოს გადამეტებით
გ
თ გამოყენებუ
ული თანხა და
დ მუდმივად
დ იქონიოს საბარათე
ს
ანგარი
იშზე მინიმალ
ლური ნაშთი, რომლის
რ
ოდეენობა განისაზ
ზღვრება ბარათ
თის ტიპის მი
იხედვით;
5.13.4კკლიენტი უფლ
ლებამოსილიაა, ნებისმიერ დროს
დ
მიიღოსს ინფორმაციაა საბარათე ანგ
გარიშზე წარმ
მოებული ოპეერაციების შესსახებ;
5.13.5ნ
ნებისმიერი ტ
ტიპის ბარათი
ით სარგებლო
ობის წესები ექქვემდებარებაა საერთაშორი
ისო საგადასაახადო სისტემმის („ვიზა“ (V
VISA) და
„მასტეერქარდ“ (MasterCard) პროც
ცედურებს, რო
ომლის შესახეებ ინფორმაცი
იის მიღება კლ
ლიენტს შეუძლ
ლია მოთხოვნი
ისთანავე.
5.14 ვი
ირტუალური
ი ბარათი
5.14.1ვვირტუალური
ი ბარათი (V
Visa Virtual Card)
C
არის მაატერიალური
ი ფორმის არ
რმქონე ბარათ
თი, რომელიც
ც არსებობს მხოლოდ
მ
ელექტ
ტრონულ ფორ
რმატში და წაარმოადგენს კლიენტისთვი
კ
ის მიწოდებუ
ული რეკვიზი
იტების (ბარათ
თის ნომერი, მოქმედების ვადა და
უსაფრ
რთხოების კოდი) ერთობლ
ლიობას, რომლ
ლის საშუალეებით კლიენტ
ტს/ვირტუალუ
ური ბარათისს მფლობელს შეუძლია, საახლიდან
გაუსვლ
ლელად დღ
ღე-ღამის განნმავლობაში, განახორციეელოს გადახ
ხდები მხოლ
ლოდ ინტერ
რნეტის საშუ
უალებით, ინ
ნტერნეტ
ვაჭრო
ობისთვის.
5.14.2ვვირტუალური
ი ბარათით მო
ომსახურების მისაღებად, კლიენტმა
კ
უნნდა გახსნას ვირტუალური
ი ბარათის ანგ
გარიში ეროვნნულ, აშშ
დოლაარისა და ევრო
ოს ვალუტაში
ი. აღნიშნულ ანგარიშზე
ა
არს
სებული ნაშთ
თის მიხედვით
თ აწარმოებს კლიენტი
კ
შემდ
დგომ ოპერაცი
იებს;
5.14.3ს
სავალდებულ
ლოა კლიენტს გააქტიურებუ
გ
ული ჰქონდეს SMS მომსახუ
ურება (იხ. მუხ
ხლი 7);
5.14.4ვვირტუალური
ი ბარათის შექმნის,
შ
სარგ
გებლობის, დახურვის
დ
წეესებთან დაკაავშირებულ და კლიენტი
ისთვის სხვა საჭირო
ინფორ
რმაციას კლიეენტი მიიღებს ბანკში მოთხო
ოვნისთანავე;;
5.15 ბი
იზნეს ბარათი
ი
5.15.1 ბიზნეს
ბ
ბარათ
თით სარგებლ
ლობის შემთხვვევაში, ბარათ
თზე დატანილ
ლია ბარათის მფლობელის
მ
სახელწოდება, ასევე მოსარ
რგებლის
სახელ
ლი, გვარი, ხელ
ლმოწერის ნიმ
მუში. აღნიშნუ
ული ინფორმ
მაცია, პერსონნალურ საიდეენტიფიკაციო კოდთან ერთ
თად, რომელი
იც ცალკე
გადაეც
ცემა ბარათით
თ მოსარგებლეეს წარმოადგეენს ბარათის მფლობელის/მ
მ
მოსარგებლისს იდენტიფიკააციის საშუალ
ლებას.
5.15.2კკლიენტი ვალ
ლდებულია სრულად დაიცვას
დ
პლაასტიკური ბ
ბარათით მო
ომსახურების შესახებ წი
ინამდებარე მუხლით
მ
გათვალ
ლისწინებულ
ლი წესები ასეევე იმ შემთხ
ხვევაში თუ ის წარმოადგ
გენ ბიზნეს ბარათით
ბ
მოს
სარგებლე ანნ/და ბიზნეს ბარათის
მფლო
ობელ პირს;
5.15.3კკლიენტი, როგ
გორც ბიზნეს
ს ბარათით მო
ოსარგებლე სრ
რულად აცნობიერებს რომ ბიზნეს ბარათი წარმოადგ
გენს მისი მფლ
ლობელი
პირის ბარათს და რომ ბარათი
ით მოსარგებლ
ლე უფლებამოსილია საბაარათე ანგარი
იშზე ოპერაცი
იები აწარმოო
ოს მხოლოდ მისთვის
ტისა და უფლ
ლებამოსილების ფარგლებშ
ში;
მინიჭეებული ლიმიტ
5.15.4 კლიენტისთვ
კ
ის, როგორც ბიზნეს
ბ
ბარათ
თით მოსარგებ
ბლესათვის შეესაძლებელიაა შეზღუდულ
ლი იყოს გარკვვეული ტიპის
ს საბანკო
მომსახ
ხურებების მი
იღება ბარათისს მეშვეობით, რაზეც ინფორ
რმაციას ბარათ
თით მოსარგეებლე მიიღებსს ბანკში მოთხ
ხოვნისთანავეე;
5.16 საახელფასე პრო
ოექტი
5.16.1კკლიენტისთვი
ის ცნობილიაა, რომ იმ შემმთხვევაში თუ
უ ის დასაქმეებულია ორგაანიზაციაში და
დ მისი დამსსაქმებელი ჩარ
რთულია
ბანკის
ს სახელფასე პროექტში, ორგანიზაცია/დ
ო
დამსაქმებელი უფლებამო
ოსილია კლიეენტის სახელი
ით წარადგინნოს ბანკში გაანაცხადი
კლიენ
ნტისთვის ბარ
რათის დამზად
დების, განახლ
ლების ან/და კლიენტის საბარათე ანგარი
იშზე ოვერდრ
რაფტის დაშვეების შესახებ.
5.17 ბაარათით მოსაარგებლეზე სრულად ვრ
რცელდება პლ
ლასტიკური ბარათით ოპერაციების
ო
წარმოების შესახებ
შ
წინაამდებარე
ხელშეეკრულებით გ
გათვალისწინეებული დებულებები;
5.18 ნეებისმიერი ტი
იპის ბარათით
თ და საბარათ
თე ანგარიშით
თ მომსახურეებაზე, ვრცელ
ლდება წინამდ
დებარე ხელშეეკრულების პირობები
პ
სრულ
ლად, წინამდებ
ბარე მუხლში მითითებულ
ლ თავისებურეებათა გათვალ
ლისწინებით;
5.19 სააბარათე ანგარ
რიშზე ოპერაც
ციების წარმოეებაზე ვრცელ
ლდება მიმდინნარე ანგარიში
ით ოპერაციებ
ბის წარმოებისს წესები, წინაამდებარე
მუხლშ
ში მითითებუ
ულ თავისებურებათა გათვაალისწინებით
თ;
6.ინტერნეტ ბაანკი
6.1 ინტ
ტერნეტი ბანკკით მომსახურ
რებით სარგებ
ბლობისთვის კლიენტი ვალ
ლდებულია ბანკში
ბ
წარადგ
გინოს განაცხაადი ინტერნეეტ ბანკის
მომსახ
ხურების გააქქტიურების თაობაზე,
თ
რი
ის შემდეგაც ბანკის მხრი
იდან დადები
ითი გადაწყვვეტილების მიღების
მ
შემთ
თხვევაში
კლიენ
ნტს ექნება შ
შესაძლებლობ
ბა აწარმოოს გარკვეული
ი შინაარსის ოპერაციები ბანკში მოუ
უსვლელად ბანკის
ბ
ოფიც
ციალური
ინტერ
რნეტ-გვერდისს www.ib.ge გამოყენების გზით. ინფო
ორმაციას ინტ
ტერნეტ ბანკით მომსახურ
რების სახეობ
ბების, მომსახურების
საკომი
ისიოს და იმ ოპერაციათა შესახებ, რომლ
ლის წარმოებ
ბაც შეუძლია კლიენტს ინტ
ტერნეტ ბანკი
ის საშუალები
ით, კლიენტი მიიღებს
ბანკში
ი შესაბამისი მომსახურები
ის გააქტიურეებისას, სადაც
ც თავად აირ
რჩევს, რომელ
ლი სახის ინტერნეტ ბანკით
თ სურს სარგ
გებლობა.
ინტერ
რნეტ ბანკის საშუალებით
თ განსახორცი
იელებელი საბანკო ოპერ
რაციების, ზუ
უსტი ჩამონათ
თვალი და შესრულების
ს წესები
განსაზ
ზღვრულია ბანკის ოფიცი
იალურ ინტერ
რნეტ-გვერდზ
ზე - www.caartubank.ge გაანთავსებულ ინტერნეტ ბანკით მომსახურების
პირობ
ბებში, რომელ
ლიც წარმოადგ
გენს წინამდებ
ბარე ხელშეკრ
რულების განუ
უყოფელ ნაწილ
ლს.
6.2 კლ
ლიენტს ინტერ
რნეტ ბანკით
თ სარგებლობ
ბისთვის დალ
ლუქული კონნვერტით გად
დაეცემა ინტეერნეტ ბანკით
თ სარგებლო
ობისთვის
საჭირო
ო მონაცემები
ი (შემდგომში
ი ამ მუხლის მიზნებისთვი
ის - „საიდენტ
ტიფიკაციო მონაცემები“), კერძოდ, მომმხმარებლის სახელი
ს
USERN
NAME და პაროლი - PASSW
WORD, რომელ
ლთა გამოყენეებითაც კლიენნტი იდენტიფ
ფიცირდება ბაანკის ინტერნეეტ-გვერდზე შესვლის
5

დროს.. კლიენტი ვალ
ლდებულია მისთვის
მ
კონვვერტის გადაც
ცემიდან 24 (ო
ოცდაოთხი) სააათის განმავლ
ლობაში, შევიდეს ინტერნეეტ ბანკის
ინტერ
რნეტ-გვერდზე და შეცვალო
ოს ბანკის მიერ
რ მისთვის გადაცემული პააროლი.
6.3 იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტ
ტი სარგებლო
ობს სრული ინტერნეტ
ი
ბანნკის მომსახურებით, მომხმარებლის სახ
ხელსა და პარ
როლთან
დ მას გადაეეცემა ელექტ
ტრონული მო
ოწყობილობა დიჯიპასი, რომელზეც ყოველ 36 (ოცდათექვსმე
(
ეტი) წამში ერთხელ
ერთად
გენერი
ირდება (იცვლ
ლება) ციფრებ
ბის კომბინაცი
ია (კოდი). კლ
ლიენტს შესაძლ
ლებლობა ექნეება გარკვეულ
ლი ოპერაციებ
ბი აწარმოოს მხოლოდ
მ
დიჯიპპასზე დაგენერირებული კო
ოდის გამოყენნებით.
6.4 კლ
ლიენტი ვალდეებულია:
6.4.1 უსაფრთხოდ
უ
შ
შეინახოს
ინტ
ტერნეტ ბანკით
თ სარგებლობ
ბისთვის საჭირ
რო ნებისმიერ
რი ინფორმაცი
ია, დოკუმენტ
ტი თუ მოწყო
ობილობა,
ბანკის
ს მიერ მინიჭეებული პაროლ
ლი (Password) და მის მიერ არჩეული მომხმარებლის სახელი
ს
(Usern
name). ასევე დიჯიპასის
დ
შეესაბამისი
მოწყო
ობილობა (ასეთ
თის არსებობი
ის შემთხვევაშ
ში).
6.4.2 არ
რ გაანდოს პააროლი და/ან მომხმარებლ
ლის სახელი მესამე პირს, არ
ა შეინახოს ეს
ე მონაცემები
ი კომპიუტერ
რში ან სხვა ნეებისმიერ
ტექნიკკურ მოწყობი
ილობაში, რო
ომლითაც კლ
ლიენტი უკავშ
შირდება ბანკკის ინტერნეტ
ტ გვერდს. უსაფრთხოდ
უ
შეინახოს დი
იჯიპასის
მოწყო
ობილობა (ასეთ
თის არსებობი
ის შემთხვევაშ
ში), რათა არ მოხდეს
მ
გარეშ
შე პირის წვდო
ომა მასზე დაგ
გენერირებულ
ლს პაროლზე.
6.4.3ბაანკის მიერ მი
ინიჭებული პაროლის
პ
დაკკარგვის ან/დ
და სავარაუდო
ო გამჟღავნები
ის შემთხვევაში დაუყოვნეებლივ აცნობოს ბანკს
შესაბამისი რეაგირეებისთვის;
დ
საარგებლობის შემთხვევაში,
შ
დაუყოვლებლ
ლივ აცნობოს ბანკს დიჯიპპასის მოწყობი
ილობის დაკარ
რგვის ფაქტი..
6.4.4 დიჯიპასით
6.4.5 დარწმუნდეს,
დ
რომ დაუკავშ
შირდა ბანკისს ორიგინალ ინტერნეტ-გვე
ი
ერდს და ინტ
ტერნეტ ბანკში
ი ნებისმიერი შესვლისას მუშაობის
მ
დაწყებ
ბამდე მოახდინოს უსაფრთ
თხოების სერთ
თიფიკატის შეემოწმება (უსააფრთხოების სერთიფიკატ
ტის შემოწმები
ით დასტურდ
დება, რომ
კლიენ
ნტი დაუკავში
ირდა სწორედ
დ სს „ბანკი ქარ
რთუ“-ს ინტერ
რნეტ გვერდს www.cartuban
nk.ge ან/და www.ib.ge
w
). მუ
უდმივად ისარ
რგებლოს
„ინტერ
რნეტ ბრაუზეერის“ განახლეებული ვერსი
იით;
6.4.6 ინტერნეტ ბანკკში მუშაობისს დასრულები
ისას პროგრამი
იდან გამოვიდ
დეს მხოლოდ „გამოსვლა“ ღილაკზე
ღ
დაჭ
ჭერით;
ნტერნეტ ბანკკის მომსახურეებისთვის გად
დაიხადოს მომმსახურების საფასური;
ს
6.4.7ინ
6.4.8 დიჯიპასით
დ
სსარგებლობის
სას, ინტერნეტ ბანკის მომსახურები
ის შეწყვეტი
ის შემთხვევაში, შეავსოსს ინტერნეტ
ტ ბანკის
გაუქმეების/შეცვლისს განაცხადი და
დ დაუბრუნო
ოს ბანკს დიჯ
ჯიპასის მოწყო
ობილობა.
6.5 კლ
ლიენტის ნებისსმიერი სახის
ს პრეტენზია ინტერნეტ ბაანკის მეშვეობ
ბით განხორცი
იელებულ ოპპერაციებთან და მომსახურ
რებასთან
დაკავშ
შირებით მიი
იღება შესაბამმისი ოპერაცი
იის განხორცი
იელებიდან ანნ/და შესაბამი
ისი მომსახურ
რების მიღები
იდან 15 (თხუ
უთმეტი)
დღის განმავლობაში.
ნკი უფლებამო
ოსილია:
6.6 ბან
6.6.1 კლ
ლიენტის დავვალებით შეას
სრულოს ბანკი
ის მიერ ინტერ
რნეტ-ბანკით
თ მომსახურები
ის ფარგლებში დაშვებული
ი ოპერაციები
ი;
6.6.2 რისკების
რ
შემც
ცირების მიზ
ზნით კლიენტის ოპერაცი
იებზე დააწეესოს შეზღუდ
დვები, მათ შორის დაად
დგინოს ოპერ
რაციების
ზღვრუ
ულად დასაშვვები პარამეტრ
რები.
6.6.3 ინტერნეტ ბანკკის მეშვეობით ბანკის მიერ
რ მიღებული მოთხოვნის/დ
დავალების სააფუძველზე, შეასრულოს მოთხოვნილი
მ
ი საბანკო
ცია, წინამდებ
ბარე ხელშეკრ
რულების და კანონმდებლო
კ
ობის მოთხოვვნების დაცვით
თ.
ოპერაც
6.7 ინტ
ტერნეტ ბანკის მომსახურ
რებაზე ვრცელდება წინამ
მდებარე ხელ
ლშეკრულებისს პირობები სრულად, წწინამდებარე მუხლში
მითით
თებულ თავისსებურებათა გათვალისწინე
გ
ებით.

7. SMS (მოკლე
(
ტექსტ
ტური შეტყობ
ბინებით) მომს
სახურება
MS მომსახურეება არის დის
სტანციური სააბანკო მომსაახურება, რომმლის მეშვეობ
ბითაც კლიენ
ნტს ეძლევა შესაძლებლობ
შ
ბა ბანკში
7.1 SM
მოუსვვლელად მიიღოს გარკვეუ
ული ტიპის ინფორმაცია
ი
და აწარმოოსს გარკვეული
ი შინაარსის საბანკო ოპერ
რაციები. მათ
თ შორის,
კლიენ
ნტს შეუძლიაა მიიღოს ინფ
ფორმაცია საკკუთარ საბანკკო ანგარიშებ
ბზე შესრულებული ოპერ
რაციების, ოპეერაციის შესრ
რულების
მცდელ
ლობის და ანგ
გარიშზე არსებ
ბული ნაშთებ
ბის შესახებ;
7.2 SM
MS მომსახურეების მისაღებ
ბად, კლიენტ
ტი ბანკში ავვსებს განაცხაადს, რომლით
თაც კლიენტ
ტი გამოხატავვს სურვილს მიიღოს
ბანკის
საგან SMS მომმსახურების სეერვისი და რო
ომლითაც განნისაზღვრება SMS მომსახუ
ურების სხვა კო
ონკრეტული პირობები. გაანცხადში
კლიენ
ნტი აფიქსირეებს მობილურ
რი ტელეფონი
ის ნომერს, რომელიც
რ
რეგ
გისტრირდებაა ბანკის პროგ
გრამაში და რომლის
რ
მეშვეეობითაც
ხორცი
იელდება წინაამდებარე სერ
რვისით მომსახ
ხურება.
7.3 SM
MS მომსახურების სერვისისს ერთხელ გაააქტიურების შემდეგ, SMS მომსახურები
ის სერვისი გავრცელდება ყველა იმ ანგ
გარიშზე,
რომელ
ლსაც მომავალ
ლში გახსნის კლიენტი. ამ
ა შემთხვევაშ
ში SMS მომსსახურება განნხორციელდეება წინამდებარე ხელშეკრ
რულების
პირობ
ბების შესაბამი
ისად;
7.4 კლ
ლიენტი ვალდეებულია:
7.4.1 დაუყოვნებლი
დ
ივ აცნობოს ბანკს,
ბ
ბანკში დაფიქსირებ
ბული მობილ
ლური ტელეფ
ფონის ნომრი
ის ცვლილები
ის, ასევე მო
ობილური
ტელეფ
ფონის აპარატ
ტის დაკარგვისს თაობაზე;
7.4.2 არ
რ დაუშვას მი
ისი კუთვნილ
ლი მობილურ
რი აპარატის, სიმ
ს ბარათის ან სხვა იმ მო
ოწყობილობი
ის მესამე პირ
რთა ხელში მო
ოხვედრა,
რომელ
ლზეც კლიენტ
ტი იღებს მოკლ
ლე ტექსტური
ი შეტყობინებ
ბით მომსახურ
რებას; ბანკი არ
რ არის პასუხისმგებელი იმმ ინფორმაციი
ის მესამე
პირთაა მიერ გაცნობ
ბაზე, რომელი
იც კლიენტს მიეწოდება SM
MS მომსახურებ
ბის საშუალებ
ბით;
7.5 ბან
ნკი უფლებამო
ოსილია:
7.5.1 კლ
ლიენტის მიეერ ტელეფონის ნომრის შეცვლის, მობ
ბილური ტელ
ლეფონის აპარ
რატის ან/და სიმ
ს
ბარათის დაკარგვის თაობაზე
თ
კლიენ
ნტისგან მიღეებული შეტყო
ობინების საფუ
უძველზე კლ
ლიენტს შეუჩეეროს SMS მო
ომსახურების სერვისი,
ს
მომმსახურების აღდგენის
შესახეებ კლიენტის გ
განცხადების მიღებამდე;
7.5.2 არ
რ შეასრულო
ოს კლიენტისს მომსახურებ
ბის პირობებთ
თან შეუსაბამმო, არასწორი
ი დავალება, ასევე არ შეეასრულოს კლ
ლიენტის
დავალ
ლება კლიენტ
ტის ანგარიშზ
ზე არასაკმარი
ისი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში,
შ
მ
კლიეენტის დავალ
ლიანების
ან ბანკის მიმართ
არსებო
ობის შემთხვეევაში;
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7.6 SM
MS მომსახურ
რების სერვისსზე ვრცელდ
დება წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულების პირობები სრულად, წი
ინამდებარე მუხლში
მითით
თებულ თავისსებურებათა გათვალისწინე
გ
ებით.
8. ავტომმატური გადაარიცხვები
8.1 ავტ
ტომატური გაადარიცხვებით
თ სარგებლობ
ბის მოთხოვნისას, კლიენტ
ტი ბანკს აძლეევს დავალებასს მისი ერთი ან რამდენიმეე საბანკო
ანგარი
იშიდან, კლი
იენტის მიერ
რ განსაზღვრ
რულ თარიღებში ჩამოწეეროს ფულად
დი სახსრები
ი და გადარ
რიცხოს წინაამდებარე
ხელშეეკრულების მმე-2 პუნქტში მითითებულ
ლი მომსახურ
რებების მისაღ
ღებად, კლიენნტის მიერ შეესაბამის განააცხადში მითითებულ
რეკვიზ
ზიტებზე.
8.2 ბან
ნკი კლიენტს მმოემსახურებაა შემდეგი ავტ
ტომატური გადარიცხვებით
თ: 1
8.2.1 კო
ომუნალური გადახდები, მობილური
მ
ტეელეფონის ბალ
ლანსის შევსეება;
8.2.2 თანხის
თ
გადარი
იცხვა ბანკის შიგნით:
8.2.2.1 ეროვნული ვვალუტის გად
დარიცხვა კლი
იენტის პირად
დ და/ან სხვა პირის/ორგანი
იზაციის ანგარ
რიშებზე;
8.2.2.2 უცხოური ვალ
ლუტის გადარ
რიცხვა კლიეენტის პირად და/ან სხვა პი
ირის/ორგანიზ
ზაციის ანგარი
იშებზე;
8.2.2.3 თანხის გადარიცხვა ანაბრ
რის შესავსებად
დ.
8.2.3 თანხის
თ
გადარი
იცხვა ბანკის გარეთ:
8.2.3.1 ეროვნული ვვალუტის გად
დარიცხვა კლიენტის პირად
დ ან სხვა პირისს/ორგანიზაციის ანგარიშებზე;
8.3 კლ
ლიენტს უფლეება აქვს, ყოვეელი ავტომატ
ტური გადარი
იცხვის დავალ
ლებისას, აირჩჩიოს დავალეების შესრულეების კონკრეტ
ტული ან
ცვალეებადი თარიღი, დავალებისს თანხა კი შეი
იძლება იყოს როგორც ფიქქსირებული ისე
ი ცვალებად
დი (მაგ: მითით
თებული პრო
ოვაიდერი
კომპან
ნიების მიმართ
თ გადარიცხვი
ის თარიღისთ
თვის დაფიქსი
ირებული დავვალიანების ოდენობით).
ო
8.4 კლ
ლიენტი ხელშ
შეკრულების 8.2 პუნქტში მითითებულ
ლი მომსახურ
რებ(ებ)ის მისსაღებად, ბანკკში ავსებს გაანაცხადს, რო
ომლითაც
განისააზღვრება ბანნკის მიერ ავტ
ტომატურად გადარიცხვისსთვის აუცილ
ლებელი ყველ
ლა საჭირო ინ
ნფორმაცია, გადარიცხვის
გ
წესი და
პირობ
ბები; კლიენტ
ტის მიერ ავტ
ტომატური გაადარიცხვებით
თ მომსახურეებასთან დაკაავშირებით შეევსებული თი
ითოეული გაანაცხადი
წარმოადგენს წინამდებარე ხელშ
შეკრულების განუყოფელ
გ
ნაწილს.
ნ
ნკი, კლიენტ
ტის მიერ ხელ
ლშეკრულები
ის 8.2.1 პუნქქტით გათვალ
ლისწინებული მომსახურეებით სარგებ
ბლობის შემთ
თხვევაში,
8.5 ბან
უაქცეპპტო წესით/კლ
ლიენტის დამმატებითი თაანხმობის გარ
რეშე, დავალიაანების წარმო
ოქმნისთანავე ან კლიენტისს მიერ განსაზ
ზღვრულ
თარიღ
ღში ჩამოწერსს კლიენტის ანგარიშიდაან თანხებს, ავტომატური
ა
გადარიცხვი
ის სისტემაში
ი ჩართული და კლიენტ
ტის მიერ
განსაზ
ზღვრული პრო
ოვაიდერი კო
ომპანიების მიმმართ დაფიქსსირებული დაავალიანების დასაფარავად
დ
;
8.6 ხელ
ლშეკრულები
ის 8.2.1 პუნქტით გათვალ
ლისწინებული
ი ავტომატურ
რი გადარიცხ
ხვებით მომსაახურება ხორ
რციელდება მხოლოდ
მ
საქართ
თველოს ეროვვნულ ვალუტ
ტაში.
8.7 ავტ
ტომატური გადარიცხვები
ის პრიორიტეტულობის გაანსაზღვრა ხდ
დება თითოეუ
ული მომსახუ
ურებით სარ
რგებლობის დაწყების
დ
თარიღ
ღის მიხედვი
ით. თუკი, რამდენიმე
რ
გ
გადარიცხვის
„თვის რიც
ცხვი“ ან/და „დავალიანებ
ბის წარმოშო
ობის“ პერიოდ
დულობა
(კომუნ
ნალური დაა მობილურ
რი გადასახად
დების შემთ
თხვევაში) ემმთხვევა ერთ
თი და იმაავე დღეს, ბანკი განსააზღვრავს
პრიორ
რიტეტულობაას, წინასწარი გათვლის გარ
რეშე.
8.8 კლ
ლიენტმა კონკრ
რეტული დავაალებისთვის თავად უნდა განსაზღვროსს გამოიყენოს თუ არა ბანკმმა კლიენტის სხვა მიმდინაარე ან/და
საბარაათე ანგარიშეებზე (დამატ
ტებითი ანგარ
რიშები) არსეებული ნაშთ
თები. კლიენტ
ტი თანახმაა ბანკმა გამო
ოიყენოს ანგაარიშებზე
დაშვებ
ბული ოვერდ
დრაფტის „ხეელმისაწვდომმი ნაშთი“. ასეთ
ა
შემთხვვევაში გამოყყენებული ოვვერდრაფტის თანხას დაეერიცხება
შესაბამისი ხელშეკრ
რულებით გათ
თვალისწინებ
ბული პროცენ
ნტი;
შ
, თუ კლიენტი
ი თანხმობას განაცხადებს
გ
ხ
ხელშეკრულე
ების 8.8 პუნქტ
ტით გათვალი
ისწინებულ ოპერაციის
ო
ბანნკის მიერ
8.9 იმ შემთხვევაში,
განხორ
რციელებაზე, ბანკი უფლეებამოსილია, ავტომატური
ა
გადარიცხვისს თარიღისთვვის, კლიენტი
ის ანგარიშზე ეროვნული ვალუტის
ვ
არასაკკმარისი ნაშთი
ის არსებობის
სას, სხვა ვალუ
უტის არსებულ
ლი ნაშთიდანნ უაქცეპტო წეესით ჩამოწერ
როს თანხა, გაააკეთოს კონვეერტაცია,
კონვერ
რტაციის დრო
ოისათვის ბანკკში არსებულ
ლი კომერციულ
ლი კურსის შეესაბამისად დაა მიმართოს თანხები
თ
ავტომატური გადაარიცხვის
დავალ
ლების შესასრ
რულებლად. იგივე
ი
ქმედებ
ბას განახორც
ციელებს ბანკკი უცხოური
ი ვალუტის ანგარიშზე
ა
ნააშთის არსებო
ობის და
იმავდროულად, ერ
როვნული ვალ
ლუტის ანგარი
იშზე არასაკმარ
რისი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში.
ბ
მიერ ავვტომატური გადარიცხვა
გ
გ
განხორციელდ
დება მხოლოდ
დ იმ შემთხვევვაში, თუ ანგაარიშზე (მათ შორის
შ
სხვა ნეებისმიერ
8.10 ბანკის
ვალუტ
ტაში გახსნილ
ლ ანგარიშზე) არის საკმარისსი თანხა; ბანკკის მიერ თანხ
ხის ნაწილობრ
რივ გადარიც
ცხვა არ მოხდეება.
8.11 ავტომატური
ა
ით მომსახურ
რება (ერთი, რამდენიმე
რ
ან ყველა ერთად
დ) უქმდება კლიენტის
კ
მი
იერ ბანკში შეესაბამისი
გადრიცხვები
განაცხ
ხადის შევსები
ით და აგრეთ
თვე, იმ შემთ
თხვევაში, თუ კონკრეტულ
ლი სახის გადარიცხვის მცდ
დელობისას, ბოლო წარმაატებული
ტრანზ
ზაქციიდან ზეედიზედ 6 (ექვვსი) თვის განნმავლობაში ან
ნგარიშზე არ იქნება
ი
თანხა გადარიცხვის
ს განსახორციეელებლად.
8.12 კლიენტი
კ
ვალ
ლდებულია:
8.12.1 ანგარიშებზე,
ა
ც ბანკმა უნდაა განახორციეელოს ავტომატ
ტური გადარი
იცხვები მუდმმივად იქონიო
ოს საკმარისი ნაშთი;
რომლიდანაც
8.12.2 გადაიხადოს
გ
ავტომატური
ი გადარიცხვეებით მომსახუ
ურებისთვის დადგენილი
დ
საკომისიო (ი
ინფორმაციას აღნიშნულისს შესახებ
კლიენ
ნტი მიიღებს მმოთხოვნისთაანავე;
8.13 ბანკი
ბ
უფლებაამოსილია:
8.13.1 არ
ა განახორც
ციელოს ავტო
ომატური გად
დარიცხვა კლიენტის ანგარ
რიშიდან (მათ
თ შორის სხვვა ნებისმიერ ვალუტაში გახსნილ
ანგარი
იშიდან) არასააკმარისი ნაშთ
თის არსებობი
ისას
8.13.2 არ
ა განახორცი
იელოს ავტო
ომატური გადარიცხვა საქართველოს მო
ოქმედი კანონნმდებლობის შესაბამისად
დ, ასევე ბანკი
ის წინაშე
დავალ
ლიანების არსეებობის შემთხ
ხვევაში;
8.14 იმ
მ შემთხვევაში
ი, თუ ავტომაატური გადარ
რიცხვისთვის კლიენტის მიერ შერჩეულ
ლი თარიღი დაემთხვევა
დ
კლ
ლიენტის მიეერ ბანკის
მიმართ
თ შესასრულ
ლებელი ვალ
ლდებულებები
ის შესრულებ
ბის თარიღსს, ბანკი იტო
ოვებს უფლეებას დროები
ით შეაჩეროს
ს ან არ
განახო
ორციელოს ავტ
ტომატური გაადარიცხვა, კლ
ლიენტის მიერ
რ ბანკის მიმაართ არსებულ
ლი ვალდებულ
ლებების სრულ
ლ შესრულებაამდე;

1

ავტო
ომატური გადარ
რიცხვების მომს
სახურების ჩარ
რთვა შესაძლებელია მხოლოდ
დ ისეთი შინაარ
რსის მქონე გად
დარიცხვებზე, რომელთაც ბან
ნკის შიდა
ინსტრუ
უქციის თანახმაად არ ესაჭიროეებათ გადარიცხ
ხვის საფუძვლი
ის დამადასტურ
რებელი დოკუმენტები.

7

8.15 ბაანკი ავტომატუ
ურ გადარიცხ
ხვებთან დაკავვშირებული დავალების
დ
სტ
ტატუსის (მათ
თ შორის, ინფო
ორმაცია გადაარიცხვის წარმატებით
განხორ
რციელების, წარუმატებელ
წ
ლი მცდელობი
ის, ავტომატუ
ური გადარიც
ცხვებით მომსახურების გაააქტიურების ან
ა გაუქმების და სხვ.)
შესახეებ ინფორმაცი
იას მხოლოდ ერთხელ გაააგზავნის კლი
იენტის ბანკისსთვის ცნობი
ილ მობილურ
რი ტელეფონი
ის ნომერზე. ბანკი არ
არის პასუხისმგებელ
პ
ლი კლიენტისს მიერ აღნიშნნული შეტყობ
ბინების მიუღ
ღებლობასა დაა ამით გამოწვვეულ ნებისმი
იერ ზიანზე.
8.16 ბაანკი არ არის პასუხისმგებ
ბელი შეუსრუ
ულებელი ან//და შეცდომი
ით შესრულებ
ბული ავტომმატური გადაარიცხვის დავვალებით
გამოწვვეულ ზიანზეე, იმ შემთხვევაში თუ ზემო
ოაღნიშნული
ი გამოწვეულ იქნა კლიენტი
ის ანგარიშებზ
ზე საკმარისი
ი თანხის არარ
რსებობის
მიზეზ
ზით ან/და კლ
ლიენტმა ბანკსს წარუდგინა მცდარი
მ
ინფო
ორმაცია ან/დაა ზიანი გამოწ
წვეულ იქნა მომსახურე
მ
პრ
როვაიდერი კო
ომპანიის
რაიმე მიზეზით;
გადარიცხვები
ით მომსახურ
რებაზე ვრცელ
ლდება წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულების პირობები სრ
რულად, წინაამდებარე
8.17 ავვტომატური გ
მუხლშ
ში მითითებუ
ულ თავისებურებათა გათვაალისწინებით
თ.
9 მხარეთა უფ
9.
ფლებები და ვაალდებულებეები
9.1 კლ
ლიენტი ვალდ
დებულია:
9.1.1 ნეებისმიერი საახის საბანკო მომსახურებ
ბის გაწევისთვის ბანკს გაადაუხადოს მომსახურების
მ
ს საკომისიო და სხვა ნებ
ბისმიერი
გადასაახადი, რაც აუ
უცილებელია საბანკო მომსსახურების მი
ისაღებად;
9.1.2 დაუყოვნებლი
დ
ივ აცნობოს ბანკს, მის მიერ წარდ
დგენილ დოკკუმენტებსა და ბანკისთ
თვის მიწოდეებულ ინფორ
რმაციაში
ცვლილ
ლებებისა და დამატებებისს შეტანის შეესახებ, მათ შორის
შ
საკონტ
ტაქტო მონაც
ცემების (იური
იდიული/ფაქქტობრივი მისსამართი,
ტელეფ
ფონის ნომერ
რი, ელექტრო
ონული ფოსტა და სხვ.)) შეცვლის შ
შესახებ; ასევვე იქონიოს კომუნიკაციი
ისთვის აუცი
ილებელი
მოწყო
ობილობები დ
და ქსელი (მათ
თ შორის მობილური ტელ
ლეფონი, კომპი
იუტერი, ინტ
ტერნეტი) გამაართულ/ჩართ
თულ მდგომარ
რეობაში.
წინააღ
ღმდეგ შემთხვვევაში ბანკი არ
ა აგებს პასუხ
ხს ამით გამოწ
წვეულ შედეგ
გებზე/ზიანზეე;
9.1.3 დაუყოვნებლი
დ
ივ წერილობი
ით შეატყობინოს ბანკს, ან
ნგარიშის განნკარგვაზე, ან
ნგარიშზე ოპეერაციების წაარმოებაზე, ანნგარიშის
მდგომ
მარეობის შესსახებ ინფორმმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირეების ან/და მათი უფლებაამოსილების შეცვლის
შ
შესსახებ და
წარუდ
დგინოს ბანკს შესაბამისი წერილობითი
წ
ი დოკუმენტეები. აღნიშნულ
ლი პუნქტით
თ განსაზღვრუ
ული შეტყობი
ინების ვალდეებულება
ერთმნ
ნიშვნელოვნად
დ ვრცელდებ
ბა ბანკისთვი
ის წარდგენილ
ლ ყველა იმ დოკუმენტზეეც, რომლითააც კლიენტს გაცემული აქქვს მისი
სახელ
ლით მოქმედებ
ბის უფლებამმოსილება; აღ
ღნიშნული დო
ოკუმენტებისს ბანკში წარდ
დგენამდე, ბანკის მიერ ანნგარიშზე ოპეერაციები
სრულ
ლდება ადრე წაარდგენილი საბუთებისა
ს
დ ხელმოწერი
და
ის ნიმუშის სააფუძველზე;
9.1.4 ყო
ოველი ანგარ
რიშის გახსნის
სას წარუდგინნოს ბანკს მისს მიერ მოთხო
ოვნილი დოკუ
უმენტები კლ
ლიენტის საგად
დასახადო/სამმეწარმეო
სტატუ
უსის შესახებ;
9.1.5 ან
ნგარიშ(ებ)ზე ოპერაციებისს წარმოებისაას, მიაწოდოსს მას სრული,, ამომწურავი
ი და ზუსტი ინფორმაცია ოპერაციის/გაადახდის
დანიშნულების შესსახებ და წარუდგინოს ბანკს,
ბ
მის მი
იერ მოთხოვნილი ნებისმ
მიერი დოკუ
უმენტი (გადაარიცხვის საფ
ფუძვლის
დამად
დასტურებელი
ი დოკუმენტი
ის ასლები);
9.1.6 ოპერაციის
ო
შესსასრულებლად, წარუდგინნოს ბანკს, მისს მიერ მოთხო
ოვნილი ნები
ისმიერი დოკუ
უმენტი, რომეელიც სჭირდეება ბანკს
კლიენ
ნტის სრულყყოფილი იდ
დენტიფიცირეებისთვის, ოპერაციის
ო
შ
შინაარსის,
დ
დანიშნულები
ის, გადარიც
ცხვის სახეო
ობის და
განსახ
ხორციელებელ
ლი ოპერაციისს კანონმდებლ
ლობასთან შეს
საბამისობის დადგენის
დ
მიზ
ზნით;
9.1.7 მი
ის ანგარიშზეე თანხის შეც
ცდომით ჩარი
იცხვის შესახეებ ინფორმაცი
იის მიღებიდ
დან 1 (ერთი) დღის ვადაში
ი შეატყობინო
ოს ბანკს,
შეცდო
ომით ჩარიცხუ
ული თანხის შესახებ და აღნიშნული
ა
თ
თანხა
დაუბრუ
უნოს მას; წინ
ნააღმდეგ შემმთხვევაში, კლ
ლიენტი ვალდ
დებულია
გადაუ
უხადოს ბანკს ჯარიმა აღნიშ
შნული თანხი
ის ან მისი ნაწ
წილის გამოყეენებისათვის გამოყენებულ
გ
ლი თანხის 0.2%
%-ის ოდენობ
ბით მისი
სარგებ
ბლობის თითოეული დღისსათვის; თანხი
ის გადახდა არ
რ ათავისუფლ
ლებს კლიენტსს ნაკისრი ვალ
ლდებულებისს შესრულების
საგან;
9.1.8 ბაანკის მიერ მი
ისთვის გახსნ
ნილი ანგარიშ
შები სამეწარმმეო მიზნებისსთვის გამოიყყენოს მხოლო
ოდ იმ შემთხვვევაში, თუ მაას ექნება
შესაბამისი საგადასსახადო/სამეწაარმეო სტატუსსი და აღნიშნ
ნულის თაობააზე ბანკი იქნეება ინფორმირ
რებული. წინაააღმდეგ შემთ
თხვევაში,
ნტი ვალდებუ
ულია არ გამოი
იყენოს თავისსი ანგარიშები
ი სამეწარმეო საქმიანობისთ
ს
თვის;
კლიენ
9.1.9 ხეელშეკრულებ
ბის 9.1.3 პუნნქტით გათვალ
ლისწინებულ
ლი პირების შეცვლის
შ
შემთ
თხვევაში, თავად უზრუნვველყოს ბანკკის მიერ
წარმომადგენლებისსთვის/მინდო
ობილი პირი
ისთვის გადააცემული ნეებისმიერი დოკუმენტის,
დ
, ასევე საბ
ბანკო მომსაახურების
განსახ
ხორცილებელად გადაცემუ
ული ნებისმმიერი მატერ
რიალური თუ
უ არამატერი
იალური საშუალების გამორთმევა შეემდგომი
სარგებ
ბლობის მიზნნით ან/და ბანკკისთვის დასააბრუნებლად;
9.1.10 კლიენტი
კ
ვალ
ლდებულია წინასწარ
წ
და დაუყონებლ
ლივ აცნობოს ბანკს მის მიერ
მ
მოქალააქეობის/რეზი
იდენტობის შეცვლის,
შ
რეგისტ
ტრაციის სხვაა ქვეყანაში გადატანის,
გ
სააქართველოს საგადასახადო რეგულაცი
იებიდან გასვლ
ლის, სხვა ქვეეყანაში ან ოფ
ფშორულ
ზონაშ
ში რეგისტრაც
ციის შესახებ,, ან სხვა ნებ
ბისმიერი ისეთი გარემოებ
ბის წარმოშობ
ბის შესახებ, რომელიც არ
რსებითად ცვლის მის
სამართ
თლებრივ/გად
დასახადის გად
დამხდელის სტატუსს
ს
საქაართველოს ტერიტორიაზე
ტ
ე. რომელიმე მოცემული გაარემოების დადგომის
შემთვეევაში, ბანკი უფლებამოსი
ილი იქნება ვადაზე ადრ
რე შეწყვიტოსს წინამდებარ
რე ხელშეკრუ
ულება თანმდ
დევი სამართლ
ლებრივი
შედეგებით.
ს
დაი
იცვას წინამდეებარე ხელშეკკრულების პირ
რობები.
9.1.11 სრულად
9.2 კლ
ლიენტი უფლეებამოსილია:
9.2.1 მი
იიღოს ამონაწწერი ანგარიშ
შზე არსებულ
ლი ნაშთისა და
დ განხორციეელებული ოპპერაციების შესახებ.
შ
ამონააწერის მიღებ
ბიდან 15
(თხუთ
თმეტი) კალენნდარული დღის განმავლ
ლობაში, კლიეენტის მხრიდან ბანკისთვი
ის პრეტენზიი
ის წარუდგენნლობის შემთ
თხვევაში,
ამონაწ
წერში არსებუ
ული ინფორმაც
ციის სისწორეე ითვლება დაადასტურებუ
ულად;
9.2.2 მი
ისცეს ბანკს ი
იმ სახის დავალ
ლებები ანგარ
რიშზე ოპერაც
ციების საწარმმოებლად, რო
ომელიც არ არი
ის კანონმდებ
ბლობით აკრძძალული;
განახო
ორციელოს ფუ
ულის გადარი
იცხვები, ვალუ
უტის გაცვლა, ფულის განააღდება და სხვვა ოპერაცია;
9.2.3 ან
ნგარიშებზე ო
ოპერაციების წარმოება
წ
სანო
ოტარო წესით
თ დამოწმებულ
ლი მინდობილ
ლობის საფუძვველზე მიანდ
დოს მესამე პირ
რს;
9.2.4 ის
სარგებლოს ბ
ბანკის მიერ შეეთავაზებული
ი მომსახურებ
ბით;
9.3 ბან
ნკი უფლებამო
ოსილია:
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9.3.1 მო
ოსთხოვოს კლიენტს ნებისმიერი
ნ
ინფორმაცია და დოკუ
უმენტი ანგ
გარიშის გახ
ხნის, კლიენნტის სრულ
ლყოფილი
იდენტ
ტიფიცირების, კლიენტის ანგარიშზე
ა
განნხორციელებუ
ული/განსახორ
რციელებელი
ი ოპერაციის კანონდებლობ
კ
ბასთან შესაბაამისობის
დადგეენის მიზნით;
9.3.2 გაანახორციელო
ოს კლიენტისს ანგარიშზე ოპერაციები
ო
კაანონმდებლობ
ბით დადგენი
ილი წესით;
9.3.3 კლ
ლიენტის დავვალებით ან/დ
და მისი დავაალების გარეშ
შე წინამდებარ
რე ხელშეკრუ
ულებით გათვვალისწინებულ
ლი წესით ჩამოწეროს
თანხებ
ბი კლიენტის ანგარიშ(ებ)ი
იდან.
9.3.4 თავისი
თ
შეხედუ
ულებისამებრ
რ უარი უთხრას კლიენტს ანგარიშით
ა
მო
ომსახურებაზეე;
9.3.5 არ
რ შეასრულოსს კლიენტის დავალება იმმ შემთხვევაში
ი, თუ კლიენტ
ტი არ წარმო
ოადგენს ბანკი
ის მიერ მოთხ
ხოვნილ ინფო
ორმაციას
ან/და ბანკს
ბ
გაუჩნდ
დება ეჭვი ოპერ
რაციის კანონმმდებლობასთ
თან შეუსაბამო
ობის შესახებ;
9.3.6 უაქცეპტოდ
უ
ჩ
ჩამოწეროს
ანნგარიშ(ებ)ზე შეცდომით ჩარიცხული თანხა და გადაახდევინო
გ
ოს კლიენტს ჯარიმა აღნნიშნული
თანხის/მისი ნაწილ
ლის გამოყენებ
ბისათვის გამმოყენებული თანხის
თ
0.2%--ის ოდენობით
თ მისი სარგეებლობის თით
თოეული დღისათვის,
კლიენ
ნტის მიერ წინნამდებარე ხელ
ლშეკრულები
ის 9.1.7 პუნქტ
ტით გათვალისწინებული ვალდებულებ
ვ
ის დარღვევის შემთხვევაში;
9.3.7 დახუროს
დ
ბანკკში გახსნილი კლიენტის ანნგარიშები და შეწყვიტოს წი
ინამდებარე ხელშეკრულებ
ხ
ბა, იმ შემთხვვევაში თუ:
9.3.7.1 კლიენტის შ
შესახებ, ბანკი
ის ხელთ არ
რსებული ან//და კლიენტი
ის მიერ წარ
რდგენილი ინ
ნფორმაცია (დ
დოკუმენტურ
რი ან/და
ელექტ
ტრონული სახ
ხით წარდგენი
ილი) აღმოჩნდ
დება მცდარი;;
9.3.7.2 არ შესრულდ
დება (დაირღვვევა) რომელი
იმე წინაპირო
ობა, დამატები
ითი პირობა ან/და
ა
ბანკის მიერ კლიენტ
ტისთვის წაყეენებული
მოთხო
ოვნა;
9.3.7.3 კლიენტი არ ისარგებლებს
ს საბანკო მომსსახურებებით
თ 1 (ერთი) წლ
ლის განმავლობაში;
9.3.7.4 კლიენტი დააარღვევს წინამდებარე ხელ
ლშეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებულ პირო
ობებსა და ვალ
ლდებულებებსს;
9.3.7.5 არსებობს წინნამდებარე ხელ
ლშეკრულები
ის 9.3.9 პუნქტ
ტით გათვალი
ისწინებული გარემოებები;
გ
9.3.7.6 ბანკი ნებისმი
იერ დროს 13..11 პუნქტით გათვალისწინნებული წესით
თ შეწყვიტავსს წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლებას.
9.3.8 კლიენტს
კ
დისსტანციური არ
რხების გამოყენებით (მათ შორის ინტერ
რნეტ ბანკი, მო
ობაილ ბანკი, ბანკომატი და
დ სხვა) შეთავვაზოს და
გაუაქტ
ტიუროს სხვად
დასხვა საბანკკო პროდუქტეები და მომსახ
ხურებები.
9.3.9 ნაწილობრივ
ნ
ან სრულად
დ შეწყვიტოს კლიენტის და კლიენტთ
თან დაკავშირ
რებული პირ
რების ანგარი
იშ(ებ)ზე ოპერ
რაციების
განხორ
რციელება, შეემდეგ შემთხვევებში და წესსით:
9.3.9.1. ბანკს გაუჩნდება ეჭვი ერთი ან რამმდენიმე ტრაანზაქციის კაანონიერებასთ
თან დაკავშირ
რებით ან მოთ
თხოვნილი ოპერაცია
ო
ტ
ს
საეჭვო
ოპერააციად ან უჩვეეულო გარიგეებად მიჩნევისსას ბანკი
წარმოადგენს საეჭვო ოპერაციას ან უჩვეულო გარიგებას. ტრანზაქციის
ლისწინებს უკანონო შემოსაავლების ლეგაალიზაციის აღ
ღკვეთის ხელ
ლშეწყობაზე სააქართველოს კანონმდებლო
კ
ობის მოთხოვვნებს;
ითვალ
9.3.9.2. კლიენტის მიერ მოთხოვნნილია ტრანზ
ზაქციის განხო
ორციელება, რომელიც
რ
ეხებ
ბა საყურადღეებო ზონებში თანხის გადარიცხვას,
ოპერაციის გაანხორციელებ
ბას. საყურად
დღებო ანუ არ
რაკოოპერირეებადი (არამო
ოთანამშრომლ
ლე) ზონად ითვლება
ი
ან სხვვა საბანკო ო
შესაბამისი კომპეტეენტური ორგაანოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით განსსაზღვრული ქვეყანა
ქ
ან ქვეეყნის ტერიტო
ორიის ნაწილ
ლი, სადაც
ობს დასაბუთ
თებული ვარაუ
უდი, რომ მოქქმედებს უკანო
ონო შემოსავლ
ლის ლეგალიზ
ზაციის სუსტი
ი მაკონტროლ
ლებელი მექანი
იზმი);
არსებო
9.3.9.3. შესაბამის სისტემებზე ან
ნ წყაროებზე დაყრდნობით
თ ბანკისთვისს ცნობილი გახდა
გ
ფულისს გათეთრებააში, სხვა ეკონნომიკურ
ორიზმში და სხვა
ს
მძიმე დაანაშაულში კლ
ლიენტის, მისი
ი წარმომადგეენლის ან სხვაა დაკავშირებული იურიდიული ან
დანაშააულში, ტერო
ფიზიკკური პირისს მონაწილეო
ობის, მათი ბრალდების
ბ
ა სხვაგვარი ეჭვის არსებ
ან
ბობის შესახეებ, ასევე თუ
უ საბანკო ოპპერაციის
(გარიგ
გების) მონაწი
ილე რომელი
იმე პირი შეყვანილია ტეერორისტ ან ტერორიზმი
ის ხელშემწყო
ობ პირთა სი
იაში. ამ შემთ
თხვევაში
შეზღუ
უდვა მოქმედეებს შესაბამისი სისტემებიდ
დან და წყარო
ოების მონაცემებიდან პირისს ამორიცხვამმდე, თუ შესაბ
ბამისი კომპეტ
ტენტური
ორგანოს (სასამართ
თლო, ადმინისსტრაციული ორგანოები
ო
დაა სხვა) გადაწყყვეტილებით სხვა რამ არ დადგინდება;
დ
9.3.9.4. უკანონო შეემოსავლების ლეგალიზაც
ციის აღკვეთი
ის ხელშეწყობ
ბაზე საქართვველოს კანონნმდებლობით გათვალისწი
ინებული
რსებობისას, ასსევე როდესაც
ც ბანკის მიერ
რ მიღებული გონივრული
გ
ზომების
ზ
მიუხ
ხედავად ვერ ხერხდება კლ
ლიენტის,
სხვა სააფუძვლის არ
მისი ბენეფიციარი
ბ
მმესაკუთრის, ან ოპერაციაშ
ში მონაწილე მხარის
მ
და ოპეერაციის შინაარსის იდენტ
ტიფიკაცია.
9.3.9.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ:
რ
ბანკი არ
რ არის ვალდ
დებული დაამმტკიცოს 9.3.9.1-9.3.9.4 პუნნქტებში მითი
ითებული გარ
რემოების
ილობა და მას უფლება აქვვს, აღნიშნულ
ლ პუნქტებში მითითებულ
ლი გარემოებებ
ბის შესახებ ინფორმაციის
ი
ნებისმიერი წყაროთი
წ
ნამდვი
მიღები
ის შემთხვევააში ან საკუთაარის შეხედუ
ულებით მიიღ
ღოს გადაწყვეტილება საბანნკო ოპერაციების შესრულ
ლების ნაწილო
ობრივ ან
სრულ
ლად შეწყვეტი
ის შესახებ; 9.3.9.1-9.3.9.4
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პუნქტებში მითითებული
მ
ი გარემოებებ
ბის არარსებო
ობის ფაქტის მტკიცების ტვირთი
ეკისრეება კლიენტს;; ბანკის მიერ კლიენტის შეესახებ ინფორ
რმაციის და მონაცემების გადაცემა
გ
უკაანონო შემოსავვლის ლეგალ
ლიზაციის
საწინაააღმდეგო დაა დანაშაული
ის აღმკვეთი სამსახურები
ისთვის, ასევეე საერთაშორ
რისო და შიდ
დასახელმწიფ
ფოებრივი ფი
ინანსური
ინსტი
იტუტებისთვი
ის, დაწესებუ
ულებებისთვი
ის და ორგ
განიზაციებისსთვის, არ განიხილება წინამდებარ
რე ხელშეკრულებით
გათვალ
ლისწინებულ
ლი კონფიდენც
ციალურობისს დარღვევად; იმ შემთხვევვაში, თუ კლ
ლიენტი სასამაართლოსთვისს მიმართვის გზით ან
სხვა უტყუარ
უ
მონაც
ცემებზე დაყრ
რდნობით დააამტკიცებს 9.3.9.1-9.3.9.4 პუნქტებში მითითებული გარემოებების
გ
ს არარსებობი
ის ფაქტს,
ბანკი ვალდებული
ი იქნება, გააუ
უქმოს წინამდ
დებარე პუნქტ
ტით გათვალი
ისწინებული საბანკო ოპერ
რაციების შესრულების შეზ
ზღუდვა.
ი უარს აცხადებს წინამდ
დებარე პუნქტით გათვალ
ლისწინებული
ი შეზღუდვეების დაწესებ
ბის შედეგად
დ ბანკის
ამასთაან, კლიენტი
ქმედებ
ბებით (ბანკი
ის მიერ ამ ხელშეკრულე
ხ
ებით ნაკისრი ვალდებულ
ლებების დარ
რღვევით) მიყენებული ზიანის
ზ
ანაზღ
ღაურების
მოთხო
ოვნაზე.
9.4 ბან
ნკი ვალდებულ
ლია:
9.4.1 დროულად და კლიენტი
ის მიერ წარმმოდგენილი ინფორმაციის
ი
ს ზუსტი დაც
ცვით აწარმო
ოოს საბანკო ოპერაციები
ო
და
დ მათი
წარმოებისას დაიცვვას მოქმედი კანონმდებლო
კ
ობის მოთხოვნნები;
9.4.2 კლ
ლიენტის მოთ
თხოვნით მიაწოდოს მას ამმონაწერი საბაანკო ანგარიშიდან ან/და ნეებისმიერი სხ
ხვა ინფორმაც
ცია მისი ანგარ
რიშის და
ანგარი
იშზე გახორცი
იელებული ოპპერაციების შესახებ;
9.4.3 მოთხოვნისთა
მ
ანავე მიაწოდოს კლიენტს ინფორმაცია საბანკო მომსსახურებისთვვის დადგენილ
ლი ტარიფები
ისა და მომსაახურების
საკომი
ისიოს შესახებ
ბსრულად დაიცვას წინამდ
დებარე ხელშეკკრულების პი
ირობები.
9.4.4 სრ
რულად დაიც
ცვას წინამდებ
ბარე ხელშეკრ
რულების პირობები;
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9.4.5 კლიენტი
კ
ვალ
ლდებულია, აუ
უნაზღაუროსს ბანკს წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულების პირობების
პ
დ კანონმდებ
და
ბლობის მოთხ
ხოვნების
დარღვვევის შედეგად
დ ბანკისთვისს მიყენებული
ი ნებისმიერი სახის ზიანი.
10. მხარ
რეთა პასუხისმგებლობა
10.1 წი
ინამდებარე ხელშეკრულე
ხ
ებით ნაკისრი
ი ვალდებულ
ლებების შეუსრ
რულებლობის
ს ან არაჯერო
ოვანი შესრულ
ლებისთვის, მხარეები
მ
პასუხს
ს აგებენ წინამმდებარე ხელშ
შეკრულებით
თ და საქართვეელოს მოქმედ
დი კანონმდებლ
ლობით დადგ
გენილი წესით
თ;
10.2 კლ
ლიენტს ეკრძალება ამ ხელ
ლშეკრულებით
თ გათვალისწი
ინებული მომმსახურების გაამოყენება კანნონთან შეუსაბ
ბამო მიზნით;
10.3 ბაანკი არ არის პასუხისმგებელ
პ
ლი:
10.3.1 ნებისმიერი
ნ
სსახით დამდგაარ ზიანზე, მაათ შორის მესსამე პირის მი
იმართ, რომელ
ლიც გამოწვეუ
ულია კლიენტ
ტის მიერ წინაამდებარე
ხელშეეკრულების ნეებისმიერი პირ
რობის დარღვვევის შედეგად
დ;
10.3.2 შედეგებზე
შ
(მმათ შორის, კლ
ლიენტის მიერ
რ ნებისმიერი პირის წინაშეე ვალდებულ
ლების შეუსრუ
ულებლობით დამდგარ
დ
შედ
დეგებზე),
თუ ეს გამოწვეული
ია:
დავალებით ოპერაციის
ო
განნხორციელები
ით;
10.3.2.1 კლიენტის დ
10.3.2.2
2 კლიენტის მმიერ ბანკისთ
თვის მიწოდებ
ბული ინფორ
რმაციის (მათ შორის საგად
დახდო დავალ
ლებაში ან ბანნკში წარდგენნილ სხვა
ნებისმმიერ საბუთში
ი მითითებულ
ლი ინფორმაციის) უზუსტო
ობით ან/და უსწორობით;
10.3.2.3
3 კლიენტის მმიერ განაცხად
დის ან/და განც
ცხადების არაასწორი ან/და არასრულყოფ
ფილი შევსები
ით;
10.3.2.4
4 კლიენტისთ
თვის ამ ხელშეეკრულებით მინიჭებული
მ
უ
უფლებების
კ
კლიენტის
მიეერ გამოუყენებ
ბლობით;
10.3.2.5
5 კლიენტის აან სხვა ნებისსმიერი პირისს კუთვნილი კომპიუტერისს ტელეფონისს აპარატის ან/და სხვა მო
ოწყობილობების (მათი
ნაწილ
ლებისა და აქსსესუარების), პროგრამული
ი უზრუნველ
ლყოფის გაუმაართაობით; ინტერნეტ-პრო
ი
ოვაიდერის, ტელეკომუნიკ
ტ
კაციების
ოპერატ
ტორის ან/და ნებისმიერი სხვა
ს
პირის მი
იზეზით
10.3.2.6
6 კლიენტის მიერ ბანკისთ
თვის მიწოდეებულ მონაცეემებში დაფი
იქსირებული მიმღები ან/დ
და შუამავალ
ლი ბანკის ნებ
ბისმიერი
ქმედებ
ბით ან/და ბანნკისგან დამოუკიდებელი ნნებისმიერი მი
იზეზით;
10.3.2.7
7 ნებისმიერი შეზღუდვით
თ, რომელიც დაწესებულია
დ
ფოს ტერიტო
ორიაზე, რომელ
ლზეც მოქმედ
დებს თანხის მიმღების
მ
იმ სახელმწიფ
(ადრესსატის) მომსახ
ხურე ან/და შუ
უამავალი ბანნკი,რაც აფერხ
ხებს ან/და მთლიანად ან ნააწილობრივ ბლ
ლოკავს თანხი
ის მიღებას;
10.3.2.8
8 გადარიცხვი
ის ოპერაციის ან/და გად
დასარიცხი თანხის, უკანო
ონო შემოსავლ
ლის ლეგალი
იზაციის აღკკვეთის ხელშ
შეწყობის,
ტერორ
რიზმის დაფი
ინანსების ან/დ
და სხვა მიზნი
ით ბლოკირებ
ბით;
10.3.2.9
9 საკორესპოდ
დენტო ბანკის
ს (რომლის მეშვეობითაც სრულდება
ს
გაადარიცხვა), მიერ
მ
ოპერაცი
იის შესრულეებაზე უარის შედეგად
შ
ან/და ოპერაციის
ო
გაანხორციელებ
ბის/დასრულეების გაჭიანურ
რებისათვის.
10.3.2.10 საგადახდო
ო დავალების შეუსრულებლ
ლობისთვის ან
ა არასწორად
დ შესრულების
სთვის, რომელ
ლიც გამოწვეუ
ულია კლიენტ
ტის მიერ
ლებაში მითით
თებული არასსწორი ინფორ
რმაციით.
წარმოდგენილ საგადახდო დავალ
10.4. ბანკი
ბ
პასუხისსმგებელია კლ
ლიენტის წინააშე კლიენტისს მიერ ინიცირ
რებული საგაადახდო დავაალების სწორაად შესრულებ
ბისთვის,
გარდაა იმ შემთხვეევისა, როდეს
საც არსებობსს 10.3.2.10 პუ
უნქტით გათვვალისწინებუ
ული გარემოეება, ან ბანკისს მიერ სწორ
რად იქნა
მითით
თებული მიმღების რეკვი
იზიტები და მიმღების პროვაიდერს
პ
მიღებული აქვს გადახდ
დის ოპერაცი
იის თანხა (მმიმღების
პროვაიდერის ანგარ
რიშზე ბანკის მიერ გადარი
იცხულია საგაადახდო დავალ
ლებაში მითი
ითებული თანნხა).
თ ბანკმა სწო
ულა კლიენტის საგადახდ
დო დავალება,, მაშინ მიმღეების პროვაიდ
დერი პასუხისსმგებელია კლ
ლიენტის
10.5. თუ
ორად შეასრუ
ან/და მიმღების
მ
მიმართ გადახდი
ის ოპერაციისს განხორციელ
ლების სისწორ
რისთვის.
10.6. თუ
თ ბანკმა 10.4 პუნქტის მო
ოთხოვნათა საწინააღმდეგ
ს
ოდ არასწორაად განახორცი
იელა საგადახ
ხდო დავალება, იგი ვალდ
დებულია
კლიენ
ნტს დაუბრუნნოს არასწორ
რად გადარიც
ცხული თანხაა და ამ ოპერ
რაციასთან დაკავშირებულ
ლი საკომისიო
ო. როდესაც ბანკი
ბ
არ
ეთანხმ
მება საგადახდო ოპერაციი
ის მის მიერ არასწორად განხორციელე
გ
ების ბრალდეებას, მხოლოდ
დ სასამართლ
ლოს კანონიერ
რ ძალაში
შესულ
ლი გადაწყვეტ
ტილებით შეიძძლება დაეკისსროს მას არასსწორად გადარიცხული თაანხის უკან დააბრუნება (საკკომისიოსთან ერთად).
ამასთაან, მხარეთა შეეთანხმებით, კლიენტი უარ
რს აცხადებს წინამდებარე
წ
პუნქტიდან გამომდინარე
გ
ბანკის
ბ
ქმედებ
ბებით (ბანკისს მიერ ამ
ხელშეეკრულებით ნნაკისრი ვალდ
დებულებებისს ან/და კანონმმდებლობის მოთხოვნათა
მ
დარღვევით) მისთვის მიყეენებული ზიაანის, მათ
შორის
ს მიუღებელი
ი სარგებლისს/ ანაზღაურ
რების მოთხო
ოვნაზე, გარდ
და იმ შემთხ
ხვევისა, როდ
დესაც კანონი
იერ ძალაში შესული
სასამარ
რთლოს გადააწყვეტილებით დადგინდეება ბანკის გან
ნზრახი მოქმეედება, იმ მიზ
ზნით, რომ კლ
ლიენტს მიადგ
გეს ზიანი, ამასთანავე
თუ სას
სამართლოს მიერ
მ
დადგინდ
დება მიზეზო
ობრივი კავშირ
რი ბანკის მოქქმედებასა და კლიენტისთვ
კ
ვის მიყენებულ
ლ ზიანს შორი
ის.
10.7 თუ
თ კლიენტი წარმოადგენსს მიმღებს დაა ბანკი პასუხ
ხისმგებელია გადახდის ოპპერაციის არაასწორად განხ
ხორციელების
სთვის ამ
ხელშეეკრულების 10.4-10.6 პუნქქტების შესაბაამისად, იგი ვალდებულია
ვ
ა კლიენტს ან
ნგარიშზე ჩაუ
ურიცხოს თანნხა. ამასთან, მხარეთა
შეთანხ
ხმებით, კლიენტი უარს
ს აცხადებს წინამდებარე პუნქტიდაან გამომდინნარე ბანკის ქმედებებით
თ (ბანკის მიერ
მ
ამ
ხელშეეკრულებით ნნაკისრი ვალდ
დებულებებისს ან/და კანონმმდებლობის მოთხოვნათა
მ
დარღვევით) მისთვის მიყეენებული ზიაანის, მათ
შორის
ს მიუღებელი
ი სარგებელი
ის, ანაზღაურ
რების მოთხო
ოვნაზე, გარდ
და იმ შემთხ
ხვევისა, როდ
დესაც კანონი
იერ ძალაში შესული
სასამარ
რთლოს გადააწყვეტილებით დადგინდეება ბანკის გან
ნზრახი მოქმეედება, იმ მიზ
ზნით, რომ კლ
ლიენტს მიადგ
გეს ზიანი, ამასთანავე
თუ სას
სამართლოს მიერ
მ
დადგინდ
დებაა მიზეზო
ობრივი კავში
ირი ბანკის მო
ოქმედებასა დაა კლიენტისთვის მიყენებუ
ულ ზიანს შორ
რის.
10.8. კლიენტი
კ
უფლ
ლებამოსილიაა მოსთხოვოსს ბანკს არაავტ
ტორიზებულ
ლი ან არასწორ
რად განხორციელებული ოპერაციის
ო
შეესაბამისი
თანხის ანაზღაურება წინამდებარე პუნქტი
ის დებულებ
ბების შესაბაამისად, თუ არაავტორიზ
ზებული ოპერაციის შესრ
რულების
ღიდან არ გასსულა 40 დღეეზე მეტი ან არასწორად
ა
გ
განხორციელე
ლების თარიღ
ღიდან არ გასულა 180
თარიღ
ბული ოპერაციის შესრულ
დღეზეე მეტი და კლ
ლიენტმა არააავტორიზებულ
ლი ან არასწო
ორად განხორ
რციელებული
ი ოპერაციის შესახებ
შ
ბანკსს შეატყობინა ამგვარი
ოპერაც
ციის თაობაზ
ზე ინფორმაციის მიღებიდ
დან დაუყოვნეებლივ. გადახ
ხდის ოპერაც
ცია ავტორიზ
ზებულად ითვლება, თუ არსებობს
ა
კლიენ
ნტის თანხმობ
ბა ოპერაციის განხორციელ
ლებაზე, თუკი
ი საქართველო
ოს კანონმდებ
ბლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწი
ინებული.
კლიენ
ნტის თანხმობ
ბის გაცემის ფორმა
ფ
და პრ
როცედურა გაანისაზღვრებაა წინამდებარ
რე ხელშეკრულებით, ასევეე ბანკსა და კლიენტს
კ
შორის
ს შესაძლო სხვვა შეთანხმები
ის საფუძველზ
ზე.
10.9 თუ
თ კლიენტმა არაავტორიზეებული ან არაასწორად განხ
ხორციელებულ
ლი გადახდისს ოპერაციის შესახებ
შ
10.8 პუნქტით
პ
დად
დგენილი
შესაბამისი ვადის გ
გასვლის შემდ
დეგ განაცხადაა, ამ ვადის გაასვლის შემდეეგ ბანკი ვალდ
დებულია, თაავისი შესაძლ
ლებლობის ფარ
რგლებში
წორად გადარ
რიცხული თაანხის დაბრუ
უნებაში. წინაამდებარე პუნქტი არ
დაეხმააროს მომხმაარებელს არააავტორიზებული ან არასწ
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წარმოშობს კლიენტ
ტის მოთხოვნ
ნას ბანკის მიმმართ: სასამარ
რთლოს მეშვეეობით ბანკისსგან მოითხო
ოვოს ზიანის ანაზღაურებაა, თანხის
დაბრუ
უნება ან სხვა მოქმედების
მ
შესრულება.
შ
10.10. ბანკი,
ბ
წინამდ
დებარე პუნქტ
ტის მოთხოვნეების შესაბამისსად ვალდებუ
ულია კლიენტ
ტს აუნაზღაურ
როს არაავტორ
რიზებული გაადახდის
ოპერაც
ციის თანხა, გ
გარდა ამ პუნნქტის 10.12 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
გ
ლი შემთხვევი
ისა. კლიენტი
ისათვის ასანააზღაურებელი
ი თანხის
ოდენო
ობა განისაზღვვრება ამ პუნქქტის 10.11 ქვეეპუნქტის შესააბამისად.
10.11. კლიენტი
კ
პასუ
უხისმგებელი
ია მოპარული
ი ან დაკარგულ
ლი საგადახდ
დო ინსტრუმენ
ნტით ან მისი
ი უკანონო მით
თვისებით ან უკანონო
გამოყეენებით გამო
ოწვეული, საქართველოს
ს
ს ტერიტორი
იაზე განხორ
რციელებული
ი არაავტორ
რიზებული ოპერაციის
ო
შედეგად
შ
წარმოშობილი ზიანნისთვის არა უმეტეს
უ
100 ლარისა,
ლ
გარდ
და ამ პუნქტისს 10.12 ქვეპუნნქტით განსაზ
ზღვრული შემთხვევისა. ამ პუნქტის
ბისათვის ინნტერნეტის მეშვეობით
მ
გ
განხორციელე
ებული ოპერ
რაცია საქართ
თველოს ტერ
რიტორიაზე განხორციელ
ლებულად
მიზნებ
ითვლება, თუ ის სსაქართველოშ
ში გამოშვებუ
ული საგადახ
ხდო ინსტრუმმენტის გამოყყენებით განხ
ხორციელდა და ინტერნეტ
ტგვერდი
ლაქეს, საქართ
თველოში რეეგისტრირებუ
ულ იურიდიუ
ულ პირს ან საქართველო
ოს კანონმდებლობით
ეკუთვვნის საქართვველოს მოქალ
გათვალ
ლისწინებულ
ლ სხვა ორგანიზაციულ წარმმონაქმნს, რომმელიც არ არი
ის იურიდიულ
ლი პირი.
10.12 კლიენტი
კ
სრუ
ულად აგებს პასუხს არაავტორიზებულ
ლ გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირეებული იმ ზი
იანისთვის, რომელიც
რ
გამოწვვეულია მისი დანაშაულ
ლებრივი ქმედებით, ასევვე მის მიერ
რ ამ ხელშეეკრულების 5.11.9 პუნქტ
ტით განსაზღ
ღვრული
ვალდეებულებების გ
განზრახ ან დაუდევრობით
თ შეუსრულებ
ბლობით.
11. პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გ
გარემოებები (ფორს-მაჟორ
რი)
11.1 მხ
ხარეები თავი
ისუფლდებიაან პასუხისმგ
გებლობისგან ვალდებულეებების სრულ
ლი და ნაწილ
ლობრივი შეუ
უსრულებლობ
ბისათვის
დაუძლ
ლეველი ძალის [ფორს-მაჟჟორი] მოქმედ
დების პერიო
ოდში, თუ მისსი მიზეზით შეუძლებელი
ია წინამდებაარე ხელშეკრუ
ულებით
გათვალ
ლისწინებულ
ლი ვალდებულ
ლებების შესრუ
ულება/ ან ჯერ
როვანი შესრუ
ულება.
11.2 „დ
დაუძლეველი
ი ძალის“ ქვვეშ იგულისსხმება გარემოებები, რომმლებიც არ არსებობდნენ წინამდებაარე ხელშეკრ
რულების
გაფორ
რმების დროს და რომელთაა დადგომა დაა ზემოქმედებ
ბა მხარეებს არ
რ შეეძლოთ თავიდან
თ
აეცილ
ლებინათ და გადაელახათ;
გ
კერძოდ:
სტიქიური მოვლენნები, გაფიცვეები, საბოტაჟი
ი ან სხვა საწ
წარმოო არეუ
ულობა, სამოქქალაქო მღელ
ლვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება,
ა
ძვრა, მეწყერეების ჩამოწოლ
ლა, ეპიდემიაა, წყალდიდო
ობა და სხვა მსგავსი მოვლ
ლენები, რომმელიც არ ექვვემდებარება მხარეთა
მიწისძ
კონტრ
როლს და რომმელთა თავიდ
დან აცილებაც მათი მხრიდაან შეუძლებელ
ლია.
11.3 თუ
თ ნებისმიერ
რმა ზემოხსენეებულმა გარემმოებამ უშუალ
ლოდ იმოქმედ
და ხელშეკრულ
ლებით ნაკისრ
რი ვალდებულ
ლებების შესრ
რულების
ვადებზ
ზე, მაშინ ეს ვვადები ამ გარემოების მოქმმედების დრო
ოის შესაბამისაად თანაბარზო
ომიერად გაიზ
ზრდება.
11.4 მხ
ხარე, რომლი
ისთვისაც ფორ
რს-მაჟორული გარემოებებ
ბის დადგომი
ის გამო შეუძლებელი გახდ
და ვალდებუ
ულებების შესრულება,
ვალდეებულია დაუ
უყოვნებლივ, მაგრამ
მ
ნებისმიერ შემთხვევაში არაუგვვიანეს 5 (ხუთ
თი) დღისა ამ
მ გარემოებისს დადგომიდაან და/ ან
დასრუ
ულებიდან, წეერილობით აც
ცნობოს მეორეე მხარეს.
11.5 შეეუტყობინებლ
ლობის და/ან დაგვიანებულ
ლი შეტყობინნების შემთხვვევაში იგი კარგავს უფლებას, დაეყრდნნოს ფორს-მაჟჟორული
გარემო
ოებების არსებ
ბობას, როგორ
რც პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლ
გ
ლების საფუძვეელს.
11.6 შეეტყობინებაში
ი მითითებულ
ლი ფაქტები დადასტურებ
ბულ უნდა იქქნეს კომპეტეენტური ორგაანოს მიერ. დ
დადასტურება არ არის
საჭირო
ო, თუ აღნიშნნული ფაქტები
ი საყოველთააოდაა ცნობილ
ლი.
11.7 თუ დაუძლევეელი ძალის მოქმედება გაგრძელდებაა ერთ თვეზ
ზე მეტხანს, მხარეები უფლებამოსილ
ლნი არიან შეეცვალონ
ხელშეეკრულების პი
ირობები. შეთ
თანხმების მიუ
უღწევლობის შემთხვევაში,, დავას წყვეტ
ტს საერთო სასსამართლო სააქართველოს მოქმედი
კანონმ
მდებლობის შესაბამისად.
შ
12. კონფი
იდენციალურ
რობის დაცვა
12.1 მხ
ხარეები ვალდ
დებულნი არიან, არ გაახმმაურონ კონფი
იდენციალურ
რი ინფორმაცი
ია ხელშეკრუ
ულების მოქმეედების განმავვლობაში
და მი
ის დასრულებ
ბის შემდეგაც
ც, მეორე მხაარის წინასწარი წერილობ
ბითი თანხმო
ობის გარეშე. კონფიდენცი
იალური ინფ
ფორმაცია
გულის
სხმობს ამ ხ
ხელშეკრულებ
ბიდან ან/დაა მასთან დააკავშირებული
ი
ნებისმიეერი სხვა სახ
ხის შეთანხმეებიდან გამო
ომდინარე
დოკუმმენტურ ან სხვა
ს
სახის ინნფორმაციას, მათ შორის: ბანკისა და კლიენტის
კ
შეესახებ პერსონალურ ინფო
ორმაციას, რო
ომლითაც
სარგებ
ბლობა შეზღუ
უდული ან აკრ
რძალულია მხ
ხარეთა შეთანნხმებით/ან დაა კანონით. ესს შეზღუდვა არ
რ ვრცელდებაა:
12.1.1ი
იმ ინფორმაცი
იაზე, რომელი
იც არის ან გახ
ხდება მესამე პირებისათვის
პ
ს ხელმისაწვდ
დომი მხარეთააგან დამოუკი
იდებლად;
12.1.2ი
იმ ინფორმაცი
იაზე, რომლისს მოპოვებაც მოხდება
მ
სხვა წყაროებიდანნ;
12.1.3ი
იმ ინფორმაცი
იაზე, რომლისს გამჟღავნებაც მოხდება რო
ომელიმე მხარ
რის მიერ კანო
ონის მოთხოვნნათა შესაბამი
ისად.
12.2 კლ
ლიენტი ასევეე ანიჭებს ბანკს უპირობო
ო უფლებამოსსილებას, ნებ
ბისმიერ დრო
ოს გაეცნოს მის
მ
(კლიენტი
ის) შესახებ არსებულ
ა
ნებისმმიერი სახის პპერსონალურ
რ ინფორმაციაას (მონაცემები, ჩანაწერები
ი ან/და საბუთ
თები) ნებისმიერ ადმინისსტრაციულ ორ
რგანოში.
ამასთაან, კლიენტი თანახმაა, ბანკმა მიიღოს სსიპ სახელმ
მწიფო სერვისების განვით
თარების სააგეენტოს მონაც
ცემთა ელექტრ
რონული
ბაზიდ
დან ბანკისთვი
ის აუცილებეელი კლიენტი
ის პერსონალ
ლური მონაცემმები, საჭირო
ო მოცულობით
თ, კანონმდებ
ბლობით დად
დგენილი
წესით, წინამდებარე ხელშეკრულ
ლებით გათვალ
ლისწინებულ
ლი მიზნითა და
დ ამ მიზნის განსახორციელ
გ
ლებლად;
12.3 ბაანკი უფლებაამოსილია, კლ
ლიენტის დამაატებითი თან
ნხმობის გარეშ
შე, წინამდებაარე ხელშეკრუ
ულებით დად
დგენილი შეზ
ზღუდვის
მიუხედავად, მასზეე არსებული ნებისმიერი
ნ
ინნფორმაცია გაადასცეს საკრეედიტო საინფ
ფორმაციო ბიუ
უროს, მათ შო
ორის სს „კრედ
დიტინფო
საქართ
თველოს“ (ს.კ. 204470740), ამ
ა ბიუროს მიეერ დადგენილ
ლი წესების შესსაბამისად, რი
ის შედეგადაც
ც კლიენტი აღ
ღირიცხება საკკრედიტო
ბიურო
ოს მონაცემთაა ბაზაში. გადაასაცემი ინფო
ორმაცია შეიძლ
ლება მოიცავდ
დეს: კლიენტი
ის საიდენტიფ
ფიკაციო მონაც
ცემებს, დავალ
ლიანების
ნაშთს,, სასამართლო
ო და სააღსრუ
ულებო წარმო
ოების მიმდინარეობასა და შედეგებს და კლიენტის ვაალდებულებეებთან დაკავშ
შირებულ
სხვ. ინფორმაციას.
ი
ამასთან, კლ
ლიენტი თანაახმაა, ბანკმა მასზე არსებ
ბული ნებისმ
მიერი ინფორ
რმაცია ნებისსმიერ დროს მიიღოს
საკრედ
დიტო საინფო
ორმაციო ბიუ
უროდან, მოვვალეთა რეესსტრიდან ან/დ
და ყველა საჯ
ჯარო ან/და სპეციალური
ი საძიებო მო
ონაცემთა
ბაზები
იდან, რომლებთანაც ბანკს გააჩნია საჯარ
რო ან/და სპეც
ციალური წვდ
დომა;
12.4 კლ
ლიენტი აცხაადებს თანხმო
ობას მის შესახებ ბანკში არსებული
ა
კო
ონფიდენციალ
ლური ინფორ
რმაცია, მათ შ
შორის პერსო
ონალური
მონაცეემები, ბანკმაა გადასცეს ბანკის მიერ შერჩეულ მხოლოდ
მ
იმ მესამე პირ
რს, რომელთაანაც ბანკს გაფორმებული
გ
ი ექნება
ხელშეეკრულება კონფიდენციალ
ლობის დაცვისს შესახებ და, თუ აღნიშნუ
ული მესამე პი
ირი უზრუნველყოფს კლი
იენტის პერსო
ონალური
მონაცეემების სათანაადო დაცვას.
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12.5 კლ
ლიენტი ვალდებულია წეერილობით განაცხადოს
გ
უარი,
უ
მის მმიერვე მიცემ
მულ თანხმო
ობაზე პერსონნალური მონნაცემების
დამუშ
შავებასა და გადაცემასთან დაკავშირები
ით და მოითხ
ხოვოს მონაცეემთა დამუშავვების შეწყვეტ
ტა ან/და დამუ
უშავებულ მო
ონაცემთა
განადგ
გურება. ბანკკი უზრუნვეელყოფს მონნაცემთა დამუშავების შეეწყვეტას და განადგურებ
ბას კანონით
თ გათვალისწ
წინებულ
შემთხვევებში და წეესით.
13. დასსკვნითი დებ
ბულებები
13.1 ხეელშეკრულება ძალაში შეედის მხარეებ
ბის მიერ მისსი ხელმოწერ
რის მომენტი
იდან და მოქქმედებს განუ
უსაზღვრელი ვადით.
ხელშეეკრულების შეწყვეტა ხდება წინამდ
დებარე ხელ
ლშეკრულებით
თ გათვალი
ისწინებული მოვლენებისს დადგომისს ან/და
კანონმ
მდებლობით გათვალისწინ
გ
ნებულ შემთხვევებში;
13.2 კლ
ლიენტი, თანახმაა მოკლე ტექსტური შეეტყობინების ან/და ელ.ფოსსტის მეშვეობ
ბით მიიღოს ნებისმიერი მათ
მ
შორის სარ
რეკლამო
ხასიათ
თის ინფორმააცია. კლიენტ
ტი ვალდებულ
ლია იმ შემთ
თხვევაში, თუ შემდგომში აღარ ექნება სურვილი ინნფორმაციის მიღების,
წერილ
ლობით აცნობო
ოს ბანკს და მოითხოვოს
მ
აღ
ღნიშნულის შეწყვეტა;
შ
13.3 კლ
ლიენტი უფლ
ლებამოსილია, წინამდებარ
რე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ბანკში წარადგინოს წერი
ილობითი პრ
რეტენზია
ბანკის
ს მიერ დადგ
გენილი ფორ
რმით. პრეტენნზიის ფორმი
ის მიღება შეესაძლებელიაა როგორც ბაანკის ნებისმი
იერი სერვისცენტრის
საოპერ
რაციო განყოფ
ფილებაში, ასსევე ბანკის ვებგვერდის
ვ
მ
მეშვეობით.
ა
ასევე,
მის პრ
რეტენზიას განიხილავს ბანკის მომხმარ
რებელთა
უფლეებების დამცვველი 10 სამუ
უშაო დღის განმავლობაში და შედეგი
ი კლიენტს ეცნობება
ე
შეტ
ტყობინების ბანკისთვის
ბ
მ
მისაღები
ნებისმმიერი ფორმი
ით. პრეტენზ
ზიის წარდგენნის და განხი
ილვის ინსტრ
რუქცია იხილ
ლეთ ეროვნულ
ლი ბანკის ინტერნეტ
ი
- გვერდზე
გ
www.n
nbg.gov.ge/cp
13.4 მხ
ხარეთა შორი
ის ნებისმიერ
რი ოფიციალური ურთიეერთობა უნდ
და ატარებდესს წერილობით ფორმას. წერილობით ფორმას
უთანააბრდება ბანკის მიერ შეტ
ტყობინების გააგზავნა ინტეერნეტ ბანკისს მეშვეობით. ოპერატიულ
ლობის მიზნით
თ, დასაშვები
ია მეორე
მხარის
სათვის შეტყო
ობინების მიწ
წოდება დეპეშ
შით, ტელექსი
ის, ფაქსის, ელ
ლექტრონული
ი ფოსტის, მო
ოკლე ტექსტუ
ური შეტყობინების, ან
ბანკის
ს მიერ დადგ
გენილი ნები
ისმიერი სხვა ოპერატიულ
ლი საშუალებ
ბით გზავნილ
ლის გზით, იმ
ი პირობით რომ, მეორეე მხარის
მოთხო
ოვნის შემთხვვევაში, ამგვარ
რი მოთხოვნიდ
დან გონივრულ ვადაში მასს წარედგინებაა შეტყობინებ
ბის წერილობი
ითი ფორმაც.
13.5 წი
ინამდებარე ხელშეკრულეებით შეტყო
ობინება, გარდ
და ხელშეკრ
რულებით პი
ირდაპირ გათ
თვალისწინებ
ბული შემთხ
ხვევებისა
ჩაბარეებულად ითვლ
ლება:
13.5.1 ადრესატის
ა
მმიერ მისი მიღების
მ
დღეეს, თუ შეტყობინების მმიღება დადაასტურებული
ია ადრესატისს მიერ (მათ
თ შორის
ელექტ
ტრონული დო
ოკუმენტით, ქვითრით,
ქ
შეტ
ტყობინების შეესაბამისი სხვვა საშუალებით
თ და ა.შ.);
13.5.2 თუ
თ შეტყობინების მიღებაა არ არის დაადასტურებულ
ლი ადრესატ
ტის მიერ, ნებ
ბისმიერი ასეთ
თი შეტყობინნება სათანადო წესით
გაგზავვნილად და ად
დრესატის მიეერ მიღებულაად ჩაითვლება:
- (ა) თუ
- კურიერის
კ
ან საფოსტო გზ
ზავნილის მეშ
შვეობით წერ
რილობითი შეტყობინების ან დეპეშის გაგზავნის შემთხვევაში
შ
ლია ბანკის მიერ, გაგაზაავნიდან 3 (სსამი) კალენდ
დარულ დღეშ
ში, ან ჩაბარ
რების დადასტ
ტურების
შეტყობინეება გაგზავნილ
თარიღის დ
დღეს (რომელ
ლსაც უფრო ადრე ექნება ადგილი);
ა
(ბ) თუ შტყობინ
ნება გაგზავნი
ილია მესაკუთ
თრის/კლიენტ
ტის მიერ,
ბანკის კანც
ცელარიაში შეეტყობინების დარეგისტრი
ირების მომდეევნო სამუშაო დღეს;
- ინტერნეტ
ი
ბანნკის მეშვეობ
ბით, ბანკის მიერ შეტყობ
ბინების გაგზ
ზავნის შემთხ
ხვევაში, შეტყყობინება ჩაბ
ბარებულად ითვლება
ი
გაგზავნის თარიღიდან
ნ 3 (სამი) დღის ვადაშ
ში, მიუხედაავად შეტყობ
ბინების ფაქტობრივად გაცნობის
გ
თარიღისა.
ვ
ა რეგულარუ
ულად, თვეში
ი ერთხელ მაინც,
მ
გაეცნო
ოს ინტერნეტ
ტ ბანკის მეშ
შვეობით
მესაკუთრეე/კლიენტი ვალდებულია
მიღებულ შ
შეტყობინებებ
ბს.
- ფაქსის,
ფ
ტელეექსის, ელექტ
ტრონული ფო
ოსტის, მოკლ
ლე ტექსტური შეტყობინეების ან/და სხვა
ს
ელექტრონული საშუ
უალებით
გაგზავნის შემთხვევაში
ი - (ა) თუ შეტყობინება გააგზავნილია ბანკის მიერ
რ, გაგზავნის თარიღიდან მე-2 (მეორე) სამუშაო
თ შეტყობინ
ნება გაგზავნილია მესაკუთ
თრის მიერ ბანნკის მიერ შესსაბამისი შეტყყობინების მიღ
ღების დადასტ
ტურების
დღეს; (ბ) თუ
თარიღიდაან;
13.5.3 თუ
თ შეტყობინნება გაგზავნი
ილია ბანკის მიერ, იგი მიღ
ღებულად ით
თვლება იმ შემმთხვევაშიც, თუ
თ შეტყობინნების გამგზავვნ მხარეს
შეტყო
ობინება დაუბ
ბრუნდება გააგზავნილ მი
ისამართზე/საკკონტაქტო მო
ონაცემებზე შეტყობინების
შ
ს ადრესატისს ადგილსამყყოფელის
არარსეებობის გამო, ადრესატი უაარს განაცხადეებს შეტყობინნების მიღებაზ
ზე, ან თავს აარ
რიდებს მის მიღებას;
13.6 მხ
ხარეები ურთიერთობას განახორციელ
ლებენ ხელშ
შეკრულებით
თ ან/და
მაასთან დაკავვშირებული ხელშეკრულ
ლებ(ებ)ით
განსაზ
ზღვრულ მისაამართზე/ საკო
ონტაქტო მონნაცემებზე ან სხვა
ს
ნებისმიეერ მისამართზ
ზე, საკონტაქტ
ტო მონაცემებ
ბზე, რომელთ
თაც ერთი
მხარე აცნობებს მმეორეს წერი
ილობით, აგრ
რეთვე ბანკისსთვის ცნობი
ილ კლიენტი
ის სხვა მისსამართ(ებ)ზე.. თითოეულ
ლი მხარე
იშნული მისაამართ(ებ)ის ან
ა მათი რომეელიმე მონაც
ცემის ცვლილ
ლების შემთხვვევაში დროულად აცნობო
ოს მეორე
ვალდეებულია აღნი
მხარეს
ს, წინააღმდეგ
გ შემთხვევაში
ი, მხარის მიეერ აღნიშნულ
ლ მისამართზეე განხორციელ
ლებული ურთ
თიერთობა (შეეტყობინების გაგზავნა
და სხვვა) ჩაითვლებაა ჯეროვნად შესრულებულ
შ
ლად;
13.7 იმ საკითხებისს მოწესრიგებ
ბისას, რომლეებიც ამ ხელშ
შეკრულებით არ არის გათ
თვალისწინებუ
ული, მხარეებ
ბი ხელმძღვან
ნელობენ
საქართ
თველოს მოქმმედი კანონმდ
დებლობით;
13.8 წი
ინამდებარე ხელშეკრულეებასთან დაკაავშირებულ შესაძლო დაავებს მხარეებ
ბი მოაწესრიგ
გებენ ურთიეერთმოლაპარ
რაკებების
საფუძველზე. შეთაანხმების მიუ
უღწევლობის შემთხვევაში
შ
დავა განსახი
ილველად გადაეცემა საქაართველოს სააერთო სასამაართლოს.
ლებამოსილიაა პირველი ინნსტანციის სასამართლოს მმიერ მიღებული გადაწყვეეტილება მიაქქციოს დაუყო
ოვნებლივ
ამასთაან, ბანკი უფლ
აღსასრ
რულებლად სამოქალაქო
ს
სააპროცესო კოდ
დექსის შესაბაამისად;
13.9 ბაანკს უფლებაა აქვს წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულების ან/და მის სსაფუძველზე//ფარგლებში გაფორმებულ
ლ/გასაფორმებ
ბელ სხვა
შეთანხ
ხმების/ხელშეეკრულების ტექსტში
ტ
შეიტ
ტანოს ცვლილ
ლებები და დაამატებები, მათ
თ განხორციელებამდე/ამო
ოქმედებამდე 1 (ერთი)
თვით ადრე ბანკი
ის ოფიციალუ
ურ ვებ-გვერდ
დზე www.caartubank.ge ანნ ბანკის სერ
რვისცენტრები
ის შენობებში
ი განთავსების გზით.
ობინება ასევე დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულ
ლების 13.4 პუ
უნქტით გათვალისწინებულ
ლი რომელიმმე ფორმით. კლიენტი
კ
შეტყო
უფლეებამოსილია 1 (ერთი) თვვის გასვლამდ
დე ნებისმიერ
რ დროს შეწყყვიტოს ხელშ
შეკრულება/შეეთანხმება და გადაუხადო
ოს ბანკს
ნებისმმიერი სახის გ
გადასახდელი
ი/დავალიანებ
ბა სრულად (გარდა
(
იმ შემთხვევისა, როდესაც
რ
კლი
იენტს ბანკთანნ გაფორმებუ
ული სხვა
ხელშეეკრულების სსაფუძველზე, ამავე ხელშ
შეკრულების ვადით გააჩჩნია მიმდინაარე ანგარიში
ის შენარჩუნეების ვალდებ
ბულება).
წინააღ
ღმდეგ შემთხვვევაში წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულება/შეეთანხმება მასსში შეტანილ ცვლილებებთ
თან ერთად ჩჩაითვლება კლ
ლიენტის
12

მხრიდ
დან მიღებულაად და გაგრძეელდება იმავეე პირობებით. ბანკს არ წარმმოეშობა ამ ქვვეპუნქტით გაათვალისწინებ
ბული ვალდეებულება,
როდეს
საც ხორციელ
ლდება მომს
სახურების სააკომისიოს ოდენობის
ო
ცვვლილება მო
ომხმარებლისს სასარგებლო
ოდ, ასევე იმ
ი ახალ
მომსახ
ხურებაზე რო
ომელიც არ ანაცვლებს და/ან არ ცვვლის წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულებით
თ გათვალისწ
წინებულ საგ
გადახდო
მომსახ
ხურებას (მომსსახურებებს);
13.10 ბანკი
ბ
უფლებამოსილია, ცალმხრივად
დ შეცვალოს ნებისმიერი სახის საკომისიო და შეატყობინოს კკლიენტს ბანნკისთვის
მოსახეერხებელი ნებ
ბისმიერი, მათ
თ შორის, დისსტანციური სააშუალებით, ბანკის
ბ
ინტერ
რნეტ-გვერდზე ან/და ბანკი
ის სათავო ოფი
ისისა და
სერვის
სცენტრების შ
შენობებში ინფ
ფორმაციის 1 (ერთი) თვით
თ ადრე განთ
თავსების გზი
ით. შეტყობინნება ასევე დასსაშვებია წინაამდებარე
ხელშეეკრულების 113.4 პუნქტით
თ გათვალისწინებული რომელიმე
რ
ფო
ორმით. ამ ქვეპუნქტით
ქ
გათვალისწინნებულ ცვლი
ილებაზე
ვრცელ
ლდება 13.9 ქვეეპუნქტის მესსამე-მეხუთე წინადადებით
წ
თ გათვალისწი
ინებული წესეები;
13.11 კლიენტი
კ
ანნ ბანკი უფლებამოსილ
ლია ნებისმი
იერ დროს შეწყვიტოს წინამდებარ
რე ხელშეკრ
რულება ან/დ
და მის
საფუძველზე/ფარგლ
ლებში გაფორ
რმებული/გასააფორმებელი სხვა შეთანხმმება/ხელშეკრ
რულება. კლიეენტი ვალდებ
ბულია შეწყვეეტამდე 1
(ერთი
ი) თვით ადრეე აცნობოს ბანკს წერილობ
ბითი შეტყობ
ბინების წარდგენის გზით. კლიენტის მი
იერ ხელშეკრ
რულების/შეთ
თანხმების
შეწყვეეტა არ გული
ისხმობს წინაამდებარე ხელ
ლშეკრულებისს 10.3.9. პუნქქტით გათვალ
ლისწინებულ
ლი შეზღუდვეების გაუქმებაას. ბანკი
ვალდეებულია ხელ
ლშეკრულების
ს შეწყვეტაზ
ზე შეატყობი
ინოს კლიენტ
ტს, წინამდებარე ხელშეეკრულებით გათვალისწი
ინებული,
ბანკის
სთვის მოსახეერხებელი ნებ
ბისმიერი, მათ
თ შორის, დისსტანციური სსაშუალებით, ხელშეკრულ
ლების შეწყვეტ
ტამდე 1 (ერთ
თი) თვით
ადრე. ხელშეკრულ
ლების შეწყვეტ
ტის შემთხვევაში კლიენტი
ი ვალდებულია წერილობი
ითი შეტყობი
ინებიდან 5 (ხ
ხუთი) კალენდ
დარული
ლად დაფაროსს ბანკის მიმარ
რთ არსებული
ი ნებისმიერ სახის
ს
დავალი
იანება;
დღის ვადაში სრულ
თ ხელშეკრუ
ულების რომეელიმე პუნქტი მიჩნეულ იქნება
ი
ბათილ
ლად, ეს გავლეენას ვერ მოახ
ხდენს ხელშეკკრულების დანარჩენი
13.12 თუ
პუნქტ
ტების ნამდვილ
ლობაზე. ბათ
თილი დებულ
ლების ნაცვლაად გამოიყენეება ის დებულ
ლება, რომლითაც უფრო ად
დვილად მიი
იღწევა ამ
ხელშეეკრულებით გ
გათვალისწინეებული მიზანნი;
13.13 წინამდებარე
წ
ხ
ხელშეკრულეების სათაურეებისა და ფრაზ
ზების ნუმერააციას აქვს მხო
ოლოდ პირობითი ხასიათი
ი. ნუმერაციის
ს მიზანია
დოკუმმენტის სისტ
ტემურად გამ
მართვა და ადვილად
ა
წააკითხვადობა, და აღნიშნნული ვერ მოახდენს
მ
გავლენას წინაამდებარე
ხელშეეკრულების პი
ირობების ან/დ
და მთლიანი ხელშეკრულე
ხ
ების ინტერპრ
რეტაციაზე;
13.14 ხელშეკრულე
ხ
ბის შინაარსი მთლიანად შეესატყვისებაა მხარეთა ნების ნამდვილო
ობას;
13.15 წინამდებარე
წ
ხ
ხელშეკრულეების დანართეები წარმოადგ
გენს მის განუყყოფელ ნაწილ
ლს;
13.16 ბანკი
ბ
და კლეენტი თანხმდ
დებიან, რომ წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლება ანაცვლეებს ბანკსა და
დ კლიენტს შორის
შ
2017 წლის
წ
23
მარტამდე დადებულ
ლ საბანკო ოპპერაციების წაარმოების შესაახებ ხელშეკრ
რულებას (23/003/2017 წლამდ
დე ბანკთან გააფორმებული
ი საბანკო
უქტებით მომმსახურების ხელშეკრულებ
ხ
ბა, რომლის რეგულირების
რ
ს საგანი ემთხ
ხვევა/ემთხვეო
ოდა წინამდებ
ბარე ხელშეკრ
რულების
პროდუ
საგანს
ს, შემდგომში
ი „საბანკო ოპერაციების
ო
წარმოების შესახებ ხელ
ლშეკრულება“)), შესაბამისაად, წინამდებ
ბრე ხელშეკრ
რულების
დადებ
ბამდე მოქმედ
დი საბანკო ოპპერაციების წარმოების
წ
შესსახებ ხელშეკრულების ყვეელა დანართი
ი, დამატებით
თი შეთანხმებაა, მასთან
დაკავშ
შირებული დ
და მის ფარგლ
ლებში გაფორმმებული ყველ
ლა სხვა ხელშეეკრულება ინარჩუნებს იურიდიულ ძალ
ლას და მხარეეთა მიერ
ჩაითვლ
ლება წინამდ
დებარე ხელშ
შეკრულების დანართად, დამატებით შეთანხმებად
შ
ლებში და მაასთან დაკავშ
შირებულ
, მის ფარგლ
ხელშეეკრულებად. ამასთან, იმ შემთხვევაში
ი თუ წინაამმდებარე ხელ
ლშეკრულებისს წესებთან, პირობებთან და რეგულააციებთან
წინააღ
ღმდეგობაში მოდის
მ
წინამდ
დებრე ხელშეეკრულების დადებამდე
დ
მ
მოქმედი
(ჩანააცვლებული) „საბანკო ოპეერაციების წაარმოების
შესახეებ ხელშეკრულ
ლების“ დანარ
რთის, დამატეებითი შეთანხ
ხმების, მასთაან დაკავშირებ
ბული და მის
ს ფარგლებში გაფორმებულ
ლი ყველა
სხვა ხელშეკრულებ
ხ
ბის წესები, პირობები
პ
და რეგულაციებ
ბი, უპირატესსობა ენიჭება და მოქმედებს წინამდებაარე ხელშეკრულებით
დადგეენილ წესები, პირობები დაა რეგულაციებ
ბი.
13.17 კლიენტს
კ
არ ააქვს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინნებული ნები
ისმიერი უფლ
ლების ან/და ვალდებულებ
ვ
ბის მესამე პირ
რისთვის
გადაცემის უფლებაა ბანკის წინას
სწარი წერილო
ობითი თანხმ
მობის ან/და ბანკთან
ბ
დადეებული ხელშეეკრულების გ
გარეშე. ბანკს, როგორც
ლშეკრულები
ის კრედიტორ
რს, უფლება აქვს, მესაკუ
უთრის/კლიენნტის თანხმო
ობის გარეშე, წინამდებარეე ხელშეკრულ
ლებიდან
ამ ხელ
გამომდ
დინარე უფლება-მოვალეო
ობები (მთლიაანად ან ნაწილ
ლობრივ) ნებისსმიერ დროს გადასცეს
გ
მესაამე პირ(ებ)ს.
13.18 ხელშეკრულე
ხ
ბა შედგენილ
ლია ქართულ ენაზე,
ე
რომლი
ის ტექსტი ქაღ
ღალდის ვერსსია განთავსებ
ბულია ბანკისს (სერვისცენტ
ტრ(ებ)ის)
შენობააში, ხოლო ელ
ლექტრონული
ი ვერსია - ბაანკის ვებ-გვერ
რდზე: www.ccartubank.ge. კლიენტის
კ
მიმ
მართ წინამდეებარე ხელშეკკრულება
სავალდებულო ძაალას იძენს „საბანკო პრ
როდუქტებით
თ მომსახურების ხელშეკრულების დადების/დად
დ
დასტურების შესახებ
ხმების“ ხელმმოწერის მომენტიდან. „საბაანკო პროდუქქტებით მომსაახურების ხელ
ლშეკრულების
ს დადების/დაადასტურებისს შესახებ
შეთანხ
შეთანხ
ხმება“ წარმოაადგენს წინამდ
დებარე ხელშეკრულების განუყოფელ
გ
ნააწილს.
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