
დანართი #4

საბარათე ტარიფები იურიდიული პირებისთვის

მომსახურება
VISA Business/

MasterCard Business
Business E-Card (VISA, MasterCard)

პლასტიკური ბარათების მოქმედების ვადა 2 წელი

საბარათე ანგარიშის გახსნა უფასო

ვალუტა ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ძირითადი ბარათის დამზადება/განახლების ღირებულება უფასო

ახალი/განახლებული  ძირითადი ბარათის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო¹ 10 ლარი

მინიმალური ნაშთი 0

ბარათის სასწრაფო დამზადება² 20 ლარი

დაკარგული ბარათის განახლება³ 20 ლარი

დაზიანებული ბარათის განახლება³ 10 ლარი

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

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

თანხის განაღდება საკუთარი ბანკის ბანკომატიდან 0.20%

თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან⁴
ლიბერთი ბანკის ბანკომატი - 0.2%

სხვა პარტნიორი ბანკის ბანკომატი - 0.25%

თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან საქართველოში 2%, მინ. 6 ლარი/2$/2€

თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან საზღვარგარეთ 2%, მინ. 9 ლარი/3$/3€

თანხის განაღდება საკუთარ ბანკში 0.50%

თანხის განაღდება პარტნიორ ბანკში⁴
ლიბერთი ბანკიდან - 2%, მინ. 9 ლარი/3$/3€

სხვა პარტნიორი ბანკებიდან - 2%, მინ. 10 ლარი/3.5$/3.5€

თანხის განაღდება სხვა ბანკში საქართველოში 2%, მინ. 10 ლარი/3.5$/3.5€

თანხის განაღდება სხვა ბანკში საზღვარგარეთ

ტრანზაქციის საკომისიო  ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში უფასო

ტრანზაქციის საკომისიო  საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტებში 0.1%,  მინ. 3 ლარი/1$/1€ უფასო

საერთ. ტრანზაქციის კონვერტაციის საკომისიო 
VISA – 2%

MasterCard – 0%

თანხის გადახარჯვის წლიური საპროცენტო განაკვეთი 36%

დაკარგული ან მოპარული ბარათის ადგილობრივ სტოპსიაში ჩასმა უფასო

დაკარგული ან მოპარული ბარათის საერთაშორისო სტოპსიაში ჩასმა 95 ლარი

Visa/MasterCard-ის მიერ ბარათზე თანხის ჩარიცხვა 0

Visa/MasterCard-ის მიერ ბარათზე თანხის დაბრუნება (Refund)⁵ 2%

ბარათის აქტივაციის თანხა 0 20 ლარი⁶

PIN კოდის აღდგენა უფასო

¹ მომსახურების პირველი თვის/წლის საკომისიოს დარიცხვა/ჩამოჭრა ხდება ბარათის შეკვეთისას, ხოლო ყოველი მომდევნო საკომისიო - შემდეგი თვის/წლის იმავე თარიღში

² ბარათის დამზადების ერთჯერადი ღირებულება. 17:00-ის შემდეგ მიღებული განაცხადი, მუშავდება შემდეგ სამუშაო დღეს.

³ ბარათის დამზადების ერთჯერადი ღირებულება.  

⁴ პარტნიორი ბანკი: სს ლიბერთი ბანკი, სს ბაზის ბანკი.

⁵ ცვლილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან. აღნიშნულ თარიღამდე საკომისიო შეადგენს 0%-ს

⁶ თანხა რჩება ანგარიშზე და კლიენტს შეუძლია მისი გამოყენება.

2% მინ. 9 ლარი/3$/3€


