
სახელფასე პროექტში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის

მომსახურება
VISA Classic

MasterCard Standard

VISA Gold

MasterCard Gold
VISA Platinum VISA Infinite/Mastercard World Elite

პლასტიკური ბარათების მოქმედების ვადა

საბარათე ანგარიშის გახსნა

ვალუტა

ძირითადი ბარათის დამზადების ღირებულება

ახალი/განახლებული ძირითადი ბარათის წლიური მომსახურება

დამატებითი ბარათის დამზადების ღირებულება

ახალი/განახლებული დამატებითი ბარათის წლიური მომსახურება 10 ლარი 35 ლარი 110 ლარი 190 ლარი

მინიმალური ნაშთი 1

დაკარგული ბარათის განახლება უფასო 20 ლარი 80 ლარი 160 ლარი

დაზიანებული ბარათის განახლება 

ბარათის სასწრაფო დამზადება2

ნაღდი თანხის გატანის დღიური ლიმიტი ბანკომატიდან და სხვა ბანკებიდან 5,000 ლარი  10,000 ლარი 20,000 ლარი 30,000 ლარი

გარიგების დღიური ლიმიტი POS ტერმინალებსა და ელ. კომერციის ტრანზაქციებზე 10,000 ლარი 30,000 ლარი 50,000 ლარი 100,000 ლარი

გარიგების დღიური ლიმიტი (სავაჭრო ობიექტებში)

თანხის განაღდება საკუთარი ბანკის ბანკომატიდან  

თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან საქართველოში

თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან საზღვარგარეთ

თანხის განაღდება საკუთარ ბანკში4

თანხის განაღდება პარტნიორ ბანკში 

თანხის განაღდება სხვა ბანკში საქართველოში

თანხის განაღდება სხვა ბანკში საზღვარგარეთ

ტრანზაქციის საკომისიო  ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში

ტრანზაქციის საკომისიო  საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტებში 0.25%,  მინ. 2 ლარი/1$/1€ 0.1%,  მინ. 2 ლარი/1$/1€

საერთაშორისო ტრანზაქციის კონვერტაციის საკომისიო 

თანხის გადახარჯვის წლიური საკომისიო

დაკარგული ან მოპარული ბარათის ადგილობრივ სტოპსიაში ჩასმა

დაკარგული ან მოპარული ბარათის საერთაშორისო სტოპსიაში ჩასმა

Visa/MasterCard-ის მიერ ბარათზე თანხის ჩარიცხვა

PIN - კოდის აღდგენა

Priority Pass ბარათის ღირებულება 5 − −

Priority Pass დაზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგენა 5 − −

Priority Pass ვიზიტის ღირებულება (ერთი ადამიანი) 5 − −

2 16:30 - ის შემდეგ მიღებული განაცხადი, მუშავდება შემდეგ სამუშაო დღეს.

3 პარტნიორი ბანკი: სს ლიბერთი ბანკი, სს ბაზის ბანკი.

4 დიდი ოდენობით თანხის განაღდების შემთხვევაში, მოქმედებს მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გატანისას არსებული შეზღუდვები, კერძოდ, საჭიროა სერვისცენტრის ინფორმირება გატანის წინა დღეს.

5 მხოლოდ ვიზას ბარათებისთვის

32 $

უფასო

უფასო

უფასო

35 ლარი

ლიბერთი ბანკის ბანკომატი - ტარიფის შესაბამისად

სხვა პარტნიორი ბანკის ბანკომატი  - 0.25% 

2%, მინ. 4 ლარი/2$/2€

36%

უფასო

2 წელი

უფასო

0.5%

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უფასო

თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან 3

1 არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე  მინიმალური ნაშთი 1,000 აშშ დოლარი ან ეკვივალენტი. კლიენტს არ შეუძლია თანხის გამოყენება ბარათით სარგებლობის პერიოდში.

95 ლარი 70 ლარი

ლიბერთი ბანკის ბანკომატი - უფასო

2%, მინ. 6 ლარი/3$/3€

ლიბერთი ბანკიდან - 2%, მინ. 6 ლარი

სხვა პარტნიორი ბანკებიდან - 2%, მინ. 7 ლარი/3.5$/3.5€

2%, მინ. 7 ლარი/3.5$/3.5€

უფასო

უფასო

VISA - 2%

MasterCard – 0%

2%

უფასო

უფასო

არ მოითხოვება

20 ლარი

კომპანიის ტარიფის შესაბამისად

შეუზღუდავი

10 ლარი


