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ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების საერთო პირობებში  

(შემდგომში საერთო პირობები) შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება: 

საერთო პირობების დანართი N1 –ში (საკომისიოები) - 

ანგარიშზე თანხის შეტანის პირობები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

ბანკის სისტემაში ყველა სახის ანგარიშზე ნაღდი ფულის 

შემოტანის სტანდარტული საკომისიოები 

ფილიალის/სერვის ცენტრის მეშვეობით 
 

ბანკის სისტემაში ყველა სახის ანგარიშზე ნაღდი ფულის 

შემოტანის სტანდარტული საკომისიოები 

თვითმომსახურების ტერმინალის მეშვეობით 

კოდი დასახელება საკომისიო 

 

კოდი დასახელება საკომისიო 

GEL ქართული ლარი 
<=1,500 - 1 ლარი 

>  1,500 - 0 ლარი 

  

GEL ქართული ლარი 0% 

USD აშშ დოლარი 0% 
 

USD აშშ დოლარი 0% 

EUR ევრო 0% 
 

EUR ევრო 0% 

GBP გირვანქა სტერლინგი 0% 
 

GBP გირვანქა სტერლინგი 0% 

CHF შვეიცარიული ფრანკი 0% 
 

CHF შვეიცარიული ფრანკი 0% 

RUB რუსული რუბლი 3% 
 

RUB რუსული რუბლი 3% 

TRY თურქული ლირა 3% 
 

TRY თურქული ლირა 3% 

CZK ჩეხური კრონა 3% 
 

CZK ჩეხური კრონა 3% 

UAH უკრაინული გრივნა 3% 
 

UAH უკრაინული გრივნა 3% 

AZN აზერბაიჯანული მანათი 3% 
 

AZN აზერბაიჯანული მანათი 3% 

AMD სომხური დრამი 3% 
 

AMD სომხური დრამი 3% 

SEK შვედური კრონი 5% 
 

SEK შვედური კრონი 5% 

NOK ნორვეგიული კრონი 5% 
 

NOK ნორვეგიული კრონი 5% 

DKK დანიური კრონი 5% 
 

DKK დანიური კრონი 5% 

AUD ავსტრალიური დოლარი 5% 
 

AUD ავსტრალიური დოლარი 5% 

JPY იაპონური იენი 5% 
 

JPY იაპონური იენი 5% 

AED 

არაბეთის გაერთ. 

საამიროების დირჰამი 5% 
 

AED 

არაბეთის გაერთ. საამიროების 

დირჰამი 5% 

ILS ისრაელის შეკელი 5% 
 

ILS ისრაელის შეკელი 5% 

CAD კანადური დოლარი 5% 
 

CAD კანადური დოლარი 5% 

HUF უნგრული ფორინტი 5% 
 

HUF უნგრული ფორინტი 5% 

KZT ყაზახური ტენგე 10% 
 

KZT ყაზახური ტენგე 10% 

PLN პოლონური ზლოტი 10% 
 

PLN პოლონური ზლოტი 10% 

BGN ბულგარული ლევი 10% 
 

BGN ბულგარული ლევი 10% 

CNY ჩინური იუანი 10% 
 

CNY ჩინური იუანი 10% 

LVL ლატვიური ლატი 10% 
 

LVL ლატვიური ლატი 10% 

LTL ლიტვური ლიტი 10% 
 

LTL ლიტვური ლიტი 10% 

RON რუმინული ლეი 10% 
 

RON რუმინული ლეი 10% 

MDL მოლდავური ლეი 10% 
 

MDL მოლდავური ლეი 10% 

NZD 

ახალზელანდიური 

დოლარი 10% 
 

NZD ახალზელანდიური დოლარი 10% 

INR ინდური რუპია 10% 
 

INR ინდური რუპია 10% 

BYR ბელორუსული რუბლი 10% 
 

BYR ბელორუსული რუბლი 10% 

KWD ქუვეითური დინარი 10% 
 

KWD ქუვეითური დინარი 10% 

სხვა ვალუტები 10% 
 

სხვა ვალუტები 10% 
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ანგარიშიდან თანხის გატანის საკომისიოს პირობები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

მიმდინარე ანგარიშის ტიპი უნივერსალური 

„საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრებში ნაღდი სახით 

შეტანილი თანხის განაღდება (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო, 

გირვანქა სტერლინკი, შვეიცარული ფრანკი)  

<2,500 - 2 % მინ,. 2 ლარი;   

>2,500 - 0,6% მინ. 0,5 ლარი 

„საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრებში ჩარიცხული თანხის 

განაღდება 

<2,500 - 2 % მინ,. 2 ლარი;   

>2,500 - 0,6% მინ. 0,5 ლარი 

 

 

აღნიშნული ცვლილებები არ ეხებათ Solo და დაგროვილი ქონების მართვის მიმართულების 

მომხმარებლებს. 

 

ცვლილება ძალაში შედის 2020 წლის 2 მარტიდან. 


