
 

დაგროვებითი პროგრამა Membership Rewardssm მომსახურების პირობები 

 
წინამდებარე დოკუმენტი აღწერს სს „საქართველოს ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი - 204378869) (შემდგომში - ბანკი) მიერ 

Membership Rewardssm დაგროვებითი პროგრამის (შემდგომში - პროგრამა) მომსახურების პირობებს. 

1. გამოყენებული ტერმინები 

წინამდებარე დოკუმენტში შემდეგ ტერმინებსა და გამოთქმებს ექნებათ შემდეგი მნიშვნელობები: 

1.1. ბარათი - ბანკის მიერ დამზადებული American Express Green ბარათი ან/და American Express Gold ბარათი ან/და 

American Express Rewards Card ბარათი. 

1.1.1. ძირითადი ბარათი - ბანკის მიერ კლიენტისთვის დამზადებული American Express Green ბარათი ან/და American 

Express Gold ბარათი ან/და American Express Rewards Card ბარათი. 

1.1.2. დამატებითი ბარათი -  კლიენტის შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე ბანკის მიერ ძირითადი ბარათის საბანკო 

ანგარიშთან დაკავშირებული მესამე პირის სახელზე დამზადებული American Express Green დამატებითი ბარათი 

ან/და American Express Gold დამატებითი ბარათი ან/და American Express Rewards Card დამატებითი ბარათი. 

1.2. გადახდის ოპერაცია - სავაჭრო ან/და მომსახურების ობიექტებში ბარათით ჩატარებული ოპერაცია, რომლის დროსაც 

შეძენილია ნივთი ან/და მომსახურება. 

1.3. განაღდების ოპერაცია - ბარათის საბანკო ანგარიშიდან თანხის  განაღდების ოპერაცია, რომელიც ჩატარებულია ბანკის 

ბანკომატების მეშევეობით. 

1.4. ვადაგადაცილებული დავალიანება  - კლიენტის მიერ შესაბამისი ბარათით სარგებლობის საფუძველზე წარმოშობილი 

ფულადი ან/და ნებისმიერი სხვა სახის დავალიანება, რომელიც სრულად და ჯეროვნად არ არის შესრულებული 

ბანკში მოქმედი შესაბამისი პირობების შესაბამისად.. 

1.5. ვაუჩერი  - ბანკის ან ბანკის დისტანციური მომსახურება - ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით გაცემული ამობეჭდილი 

დოკუმენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს პროგრამის მონაწილეს წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული წესების 

შესაბამისად მიიღოს ვაუჩერზე მითითებული საჩუქარი. 

1.6. კატალოგი  - ბანკის მიერ შედგენილი საჩუქრების ჩამონათვალი, რომელთა მიღება პროგრამის მონაწილეს  შეუძლია 

წინამდებარე პირობებით და კატალოგით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. 

1.7. კლიენტი  - ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელსაც ბანკმა გადასცა ძირითადი ბარათი. 

1.8. პრომო აქცია - ბანკის მიერ ორგანიზებული წამახალისებელი აქცია, რომლის დროსაც ბანკის მიერ განსაზღვრული 

პირობების შესაბამისად  გაიცემა დამატებითი ქულები ან/და საჩუქრები. 

1.9. საკრედიტო ბარათის ამონაწერი - დოკუმენტი, სადაც მითითებულია ყოველთვიურად დასაფარი მინიმალური 

გადასახადი, მისი გადახდის თარიღი და ინფორმაცია შესაბამის საბანკო ანგარიშზე ჩატარებული ოპერაციების 

შესახებ. 

1.10. საჩუქარი - წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში პროგრამის 

მონაწილის მიერ დაგროვებული ქულების შესაბამის ვაუჩერზე გადაცვლის საფუძველზე პროგრამის მონაწილესთვის 

ხელმისაწვდომი საჩუქარი. 

1.11. საჩუქრის ნომინალური ღირებულება  - საჩუქრის ნომინალური ღირებულება ქულებში, რომელსაც ბანკი 

განსაზღვრავს ყოველი კონკრეტული საჩუქრისთვის საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

1.12. Membership Rewardssm ანგარიში - ბანკის ინფორმაციულ სისტემაში პროგრამის მონაწილეს სახელზე გახსნილი 

არასაბანკო ანგარიში, რომელზეც ხდება შესაბამისი ქულების აღრიცხვა. ამასთან, Membership Rewardssm არასაბანკო 

ანგარიშის გახსნა შეუძლიათ მხოლოდ ძირითადი ბარათის მფლობელებს. 

1.13. Membership Rewardssm დაჯილდოვების პროგრამის მონაწილე / პროგრამის მონაწილე - კლიენტი, რომელსაც 

გააქტიურებული აქვს პროგრამა. 

1.14. Membership Rewardssm ქულა/ქულა - პირობითი ერთეული, რომელსაც ბანკი პროგრამის ფარგლებში პროგრამის 

მონაწილეს ურიცხავს Membership Rewardssm ანგარიშზე. 

 

2. პროგრამის ზოგადი აღწერა 

2.1. პროგრამის ფარგლებში ბანკი საშუალებას აძლევს პროგრამის მონაწილეს დააგროვოს ქულები გადახდისოპერაციების 

ან/და განაღდების ოპერაციების ჩატარებისას, რის საფუძველზე პროგრამის მონაწილეს  მიერ დაგროვილი ქულები 

გადაიცვლება შესაბამის ვაუჩერზე და ვაუჩერის გამოყენების საშუალებით მიღება პროგრამის მონაწილისთვის 

მისთვის სასურველი საჩუქარი. 

2.2. გადახდის ოპერაციების ან/და განაღდების ოპერაციების, დარიცხული ქულების ოდენობა, ვაუჩერის/საჩუქრის 

მიღების წესები და პროგრამის სხვა პირობები განხილულია წინამდებარე დოკუმენტის მომდევნო მუხლებში. 

 



3. პროგრამაში მონაწილეობა 

3.1. პროგრამაში გაწევრიანება შეუძლიათ: 

3.1.1. ძირითადი ბარათის მფლობელებს, რომელთა : ა) შესაბამის ბარათთან დაკავშირებული საბანკო ანგარიში არ არის 

დახურული; ბ)შესაბამისი ბარათი არ არის ვადაგასული და გ) არცერთ ბარათთან დაკავშრებულ საბანკო 

ანგარიშე(ებ)ზე არ ირიცხება ვადაგადაცილებული დავალიანება. 

3.2. პროგრამაში გაწევრიანება ხორციელდება ბანკში დადგენილი პირობების შესაბამისიდ: 

3.2.1. კლიენტის მიერ პროგრამაში გაწევრიანების მოთხოვნის შესაბამისი განაცხადის ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში 

წარდგენის საფუძველზე; 

3.2.2. ბანკის დისტანციური მომსახურება ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით (www.ibank.ge) შესაბამისი დოკუმენტების შევსებით; 

3.2.3. ბანკის სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით; 

 

4. Membership Rewards ანგარიში 

4.1. პროგრამის ჩართვისთანავე პროგრამის მონაწილეს  ეხსნება Membership Rewardssm ანგარიში რომელზეც ბანკი ახდენს 

დარიცხული და ჩამოჭრილი ქულების აღრიცხვას. 

 

5. ქულების დარიცხვა 

5.1. ქულების დარიცხვისას ბანკი ითვალისწინებს გადახდის ან/და განაღდების მხოლოდ იმ ოპერაციებს, რომლებიც 

აუცილებელი წესით აკმაყოფილებენ ქვემოთ განსაზღვრულ მოთხოვნებს: 

5.1.1. გადახდის ოპერაცია ან/და განაღდების ოპერაცია ჩატარებული უნდა იყოს ძირითადი ბარათით ან/და დამატებითი 

ბარათით. 

5.1.2. გადახდის ოპერაცია ან/და განაღდების ოპერაცია ჩატარებული და საბანკო სისტემაში ასახული უნდა იყოს პროგრამის 

მონაწილის მიერ პროგრამაში გაწევრიანების მომენტის შემდეგ და პროგრამის შეჩერების/დეაქტივაციის თარიღამდე. 

5.2. Membership Rewardssm ანგარიშზე ქულების დარიცხვა წარმოებს  შემდეგი წესით: 

5.2.1. American Express Green და American Express Gold ბარათების შემთხვევაში: 

5.2.1.1. სავაჭრო ან/და მომსახურების ობიექტებში ჩატარებული გადახდის ოპერაციისას ყოველ გადახდილ 1 (ერთი) ლარზე 

Membership Rewardssm ანგარიშზე ირიცხება 1.5 (ერთი მთელი ხუთი მეათედი) ქულა. 

5.2.1.2. ბანკის ბანკომატების მეშვეობით განაღდებულ ყოველ 1 (ერთი) ლარზე Membership Rewardssm ანგარიშზე ირიცხება 0.5 

(ნული მთელი ხუთი მეათედი) ქულა. 

5.2.2. American Express Rewards Card ბარათის შემთხვევაში: 

5.2.2.1. სავაჭრო ან/და მომსახურების ობიექტებში ჩატარებული გადახდის ოპერაციისას ყოველ გადახდილ 1 (ერთი) 

ლარზე Membership Rewardssm ანგარიშზე ირიცხება 1 (ერთი) ქულა. 

5.2.2.2. 0 (ნული) ქულა ბანკის ბანკომატების მეშვეობით განაღდებულ ყოველ 1 (ერთი) ლარზე. 

5.2.3. უცხოურ ვალუტაში ჩატარებული გადახდის ოპერაციებისას ან/და განაღდების ოპერაციებისას ქულების დარიცხვა 

წარმოებს გადახდის ოპერაციის საბანკო სისტემაში ასახვის დღის ბოლოს დაფიქსირებული ბანკის კომერციული 

კურსით ლარში დაკონვერტირებული თანხის შესაბამისად. 

5.2.4. ქულების ასახვა Membership Rewardssm ანგარიშზე ხდება გადახდის ოპერაციის ან/და განაღდების ოპერაციის საბანკო 

სისტემაში ასახვიდან მომდევნო საბანკო დღეს. 

5.2.5. დამატებითი ბარათით ჩატარებული გადახდის ოპერაციის ან/და განაღდების ოპერაციის  შესაბამისად დარიცხული 

ქულები აისახება ძირითადი ბარათის მფლობელის Membership Rewardssm ანგარიშზე. 

 

6. ქულების დარიცხვა პრომო აქციების ფარგლებში 

6.1. ბანკს უფლებას აქვს ჩაატაროს პრომო აქციები (მათ შორის მესამე პირთა მონაწილებით), რომელთა ფარგლებშიც 

მოხდება ქულების დარიცხვა წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლში აღწერილი სქემისგან განსხვავებული წესით. 

6.2. ბანკი თავად განსაზღვრავს პრომო აქციებში მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამის ყველა მონაწილეები თუ მათი 

გარკვეული კატეგორიები. 

6.3. ბანკი თავად განსაზღვრავს: 

6.3.1. პრომო აქციის ხანგრძლივობას; 

6.3.2. პრომო აქციაში მონაწილეთა კატეგორიებს; 

6.3.3. გადახდის ოპერაციის ან/და განაღდების ოპერაციის დამატებით კრიტერიუმებს; 

6.3.4. პრომო აქციის ფარგლებში დარიცხული ქულების ოდენობას და მათი დარიცხვის წესს; 

6.3.5. პრომო აქციის ჩატარების სხვა პირობებს. 
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7. ქულების გამოყენება 

7.1. პროგრამის მონაწილეს უფლება აქვს გამოიყენოს Membership Rewardssm ანგარიშზე არსებული ქულები მხოლოდ 

წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი პირობების შესაბამისად ვაუჩერის მიღების მიზნით. 

7.2. პროგრამის მონაწილეს არ აქვს უფლება გააჩუქოს, გაყიდოს ან/და სხვა რაიმე გზით გაასხვისოს მის Membership 

Rewardssm ანგარიშზე არსებული ქულები. 

7.3. პროგრამის მონაწილეს უფლება აქვს გაცვალოს ქულები მისთვის სასურველ ვაუჩერზე თუ შესრულდება შემდეგი 

აუცილებელი პირობები: 

7.3.1. პროგრამის მონაწილეს არ გააჩნია პროგრამაში მონაწილეობის საკომისიოს დავალიანება (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

7.3.2. პროგრამის მონაწილეს არცერთ ბარათთან დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშე(ებ)ზე არ ირიცხება ვადაგადაცილებული 

დავალიანება; 

7.3.3. პროგრამის მონაწილეს Membership Rewardssm ანგარიშზე აქვს საკმარისი ქულების რაოდენობა ვაუჩერის შესაკვეთად. 

7.4. ბანკი თავად განსაზღვრავს საჩუქრების ჩამონათვალს, რომელთა მიღება პროგრამის მონაწილეს შეუძლია ქულებით 

შეძენილი შესაბამისი  ვაუჩერის მეშვეობით.  

7.5. ბანკი თავად განსაზღვრავს ყოველი საჩუქრის ნომინალურ ღირებულებას. 

7.6. საჩუქრების ჩამონათვალი და მათი ნომინალური ღირებულებები მოცემულია კატალოგში. ბანკს უფლება აქვს 

პროგრამის მონაწილის  შეტყობინების გარეშე ცალმხრივად ნებისმიერ დროს შეცვალოს კატალოგში არსებული 

საჩუქრების ჩამონათვალი ან/და საჩუქრების ნომინალური ღირებულებები. 

7.7. თუ ბეჭდურ კატალოგში მითითებული საჩუქრების ჩამონათვალი ან/და საჩუქრების ნომინალური ღირებულებები არ 

ემთხვევა ინტერნეტ კატალოგის ჩამონათვალს ან/და საჩუქრების ნომინალური ღირებულებებს, ბანკმა და პროგრამის 

მონაწილემ უნდა იხელმძღვანელონ ინტერნეტ კატალოგით. 

7.8. ბანკს უფლება აქვს საჩუქრების ან/და საჩუქრების ნომინალური ღირებულებების შესახებ ინფორმაცია პროგრამის 

მონაწილეს  მიაწოდოს ბანკისათვის მისაღები ერთ-ერთი ან ერთდროულად რამოდენიმე საშუალების გამოყენებით, 

ესენია: 

7.8.1. ელექტრონული ფოსტა; 

7.8.2. მოკლე ტექსტური შეტყობინება; 

7.8.3. ბანკის დისტანციური მომსახურება ინტერნტ ბანკის მეშვეობით; 

7.9. კატალოგში არსებულ ყოველ საჩუქარს მინიჭებული აქვს საჩუქრის უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი კოდი, 

რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს მას და განასხვავებს სხვა საჩუქრებისგან. 

 

8. საჩუქრის შეკვეთა 

8.1. ვაუჩერის მიღება შესაძლებელია შემდეგი არხების მეშვეობით: 

8.1.1. ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში პროგრამის მონაწილის მიერ შესაბამისი განაცხადის ბანკისთვის წარდგენის 

საფუძველზე - პროგრამის მონაწილეს გადაეცემა ბეჭდური ვაუჩერი, რომლითაც განსაზღვრულიაპროგრამის 

მონაწილის მიერ შერჩეული საჩუქრი და აღნიშნული საჩუქრის მიმღებ პირად დაფიქსირებულია პროგრამის 

მონაწილე. 

8.1.2. პროგრამის მონაწილეს ბანკის დისტანციური მომსახურება ინტერნეტ ბანკით -  შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მისთვის 

სასურველი ვაუჩერი, რომელიც აუცილებელი წესით უნდა დაიბეჭდოს. თუ პროგრამის მონაწილეს არ აქვს ვაუჩერის 

ამობეჭდვის საშუალება, მას შეუძლია მიმართოს ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს და მოითხოვოს შესაბამისი 

ვაუჩერის დაბეჭდვა. 

8.2. ვაუჩერის შეკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ წინამდებარე დოკუმენტის მე-7 მუხლის 7.3. ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

პირობების შესრულების შემთხვევაში. 

8.3. ვაუჩეროს შეკვეთის მომენტში ხდება შესაბამისი ვაუჩერით განსაზღვრული  საჩუქრის ნომინალური ღირებულების 

შესაბამისი ქულების დაბლოკვა შესაბამის Membership Rewardssm ანგარიშზე.  

8.4. ვაუჩერს მოქმედია შეკვეთიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ 

ვადაში პროგრამის მონაწილე არ გამოიყენებს შეკვეთილ ვაუჩერს და არ გადასცვლის მას შესაბამის საჩუქარზე, მას 

ავტომატურად დაუბრუნდება დაბლოკილი ქულები Membership Membership Rewardssm ანგარიშზე. 

8.5. ვაუჩერზე მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია: 

8.5.1. ვაუჩერის (შეკვეთის) უნიკალური ნომერი; 

8.5.2. ვაუჩერის საფუძველზე მისაღები საჩუქრის დასახელება; 

8.5.3. ვაუჩერის საფუძველზე მისაღები საჩუქრის კოდი; 

8.5.4. იმ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტის დასახელება, რომლის მიერაც პროგრამის მონაწილის მიერ ვაუჩერის წარდგენის 

საფუძველზე უნდა განხორციელდეს  საჩუქრის გაცემა; 



8.5.5. პროგრამის მონაწილის სახელი და გვარი; 

8.5.6. პროგრამის მონაწილის პირადი ნომერი; 

8.5.7. ვაუჩერის გაცემის (ბეჭდვის) თარიღი; 

8.5.8. ვაუჩერის გამოყენების უკანასკნელი თარიღი. 

8.6. საჩუქრის მისაღებად პროგრამის მონაწილემ უნდა მიმართოს სავაჭრო/მომსახურების ობიექტს, რომელიც 

მითითებული არის კატალოგში და ვაუჩერზე.  

8.7. სავაჭრო/მომსახურების ობიექტში საჩუქრის გაცემა მოხდება მხოლოდ ვაუჩერის და ვაუჩერში განსაზღვრულის პირის 

მიერ მისი პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის საფუძველზე. 

8.8. პროგრამის მონაწილის მიერ საჩუქრის მიღების შემდეგ ხდება საჩუქრის ნომინალური ღირებულების შესაბამისი 

ქულების Membership Rewardssm ანგარიშიდან საბოლოო ჩამოჭრა. 

8.9. შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში მხოლოდ ვაუჩერის მოქმედების პერიოდის 

განმავლობაში. ვაუჩერის ვადის გასვლის შემდეგ შეკვეთის გაუქმება შეუძლებელია. 

8.10. თუ პროგრამის მონაწილეს სურს შეკვეთის გაუქმება და დაცული არის წინამდებარე დოკუმეტის მე-8 მუხლის 8.9 

პუნქტით განსაზღვრული პირობა, პროგრამის მონაწილემ უნდა მიმართოს ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს და 

შეავსოს შეკვეთის გაუქმების განაცხადი. საჩუქრის ნომინალური ღირებულების შესაბამისი დაბლოკილი ქულები 

დაბრუნდება პროგრამის მონაწილეს Membership Rewardssm ანგარიშზე ბანკში დადგენილი პირობების შესაბამისად. 

 

9. ქულების ჩამოჭრის ცალმხრივი უფლება 

9.1. ბანკს უფლება აქვს ცალმხრივად პროგრამის მონაწილის წინასწარი თუ დამატებითი აქცეპტისა და თანხმობის გარეშე 

ჩამოჭრას ქულები, ექვივალენტ ლარებში პროგრამის მონაწილის Membership Rewardssm ანგარიშიდან თუ: 

9.1.1. ბანკმა შეცდომით ჩარიცხა ქულები პროგრამის მონაწილის Membership Rewardssm ანგარიშზე; 

9.1.2. პროგრამის მონაწილემ ბანკში დადგენილი წესით გაასაჩივრა ძირითადი ან/და დამატებითი ბარათით ჩატარებული 

გადახდის ოპერაცია ან/და განაღდების ოპერაცია, რომელის საფუძველზე მას დაერიცხა ქულები; 

9.1.3. პროგრამის მონაწილემ ან/და დამატებითი ბარათის მფლობელმა დააბრუნა (უარი განაცხადა მიღებაზე) 

სავაჭრო/მომსახურების ობიექტ(ებ)ში ბარათით შეძენილი ნივთი/მომსახურება; 

9.1.4. განაღდების ოპერაცია ან/და გადახდის ოპერაცია არ აკმაყოფილებს წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლის 5.1 

ქვეპუნქტში მითითებულ ერთ-ერთ პირობას მაინც. 

9.1.5. იმ შემთხვევაში თუ პროგრამის მონაწილის უკანასკნელი ბარათის მოქმედების ვადის ამოწურვიდან გასულია 6 (ექვსი) 

საანგარიშო თვე. ამასთან, წინამდებარე პუნქტით აღწერილ შემთხვევებში პროგრამის მონაწილის Membership 

Rewardssm ანგარიშზე ჩამოჭრის მომენტისათვის არსებული ქულები ჩამოიჭრება სრულად. 

9.2. წინამდებარე დოკუმენტის მე-9 მუხლის 9.1 პუნქტში აღწერილი შემთხვევების დადგომისას ქულების ჩამოჭრა ხდება 

სამუდამოდ. 

9.3. წინამდებარე დოკუმენტის მე-9 მუხლის 9.1.3 პუნქტში აღწერილი შემთხვევ(ებ)ის დადგომისას, ქულების ჩამოჭრამდე  

პროგრამის მონაწილის  მიერ შესაბამისი ქულების გამოყენების შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია მისი 

შეხედულებისამებრ უაქცეპროდ ჩამოწეროს პროგრამის მონაწილის  ნებისმიერი ანგარიშიდან საჩუქრის ნომინალური 

ღირებულების  თანხა, ხოლო ანგარიშ(ებ)ზე შესაბამისი თანხის არარსებობის შემთხვევაში დაუშვას პროგრამის 

მონაწილის ანგარიშზე ოვერდრაფტი ბანკში დადგენილი პირობების შესაბამისად და მოახდინოს საჩუქრის 

ნომინალური ღირებულების თანხის ჩამოჭრა/ანაზღაურება. 

 

10. ინფორმაცია Membership Rewardssm ანგარიშზე არსებული ქულების შესახებ 

10.1. Membership Rewardssm ანგარიშზე არსებული ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი არის შემდეგი 

არხების მეშვეობით: 

10.1.1. ბანკის ნებისმიერი სერვის ცენტრი; 

10.1.2. MR ქულების ამონაწერი; 

10.1.3. ბანკის დისტანციური მომსახურება ინტერნეტ ბანკი; 

10.1.4. ბანკის სატელეფონო ცენტრი; 

10.1.5. ბანკის დისტანციური მომსახურება სმს-ბანკი; 

10.1.6. ბანკის დისტანციური მომსახურება მობილბანკი. 

 

11. პროგრამაში მონაწილეობის საკომისიო 

11.1. პროგრამის მონაწილე ვალდებულია ბანკში დადგენილი პირობების შესაბამისად წელიწადში ერთხელ წინასწარ 

გადაიხადოს პროგრამაში  მონაწილეობის ყოველწლიური საკომისიო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ამასთან, ბანკი 

იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, პროგრამის მონაწილესათვის  ყოველგვარი დამატებითი შეტყობინების გარეშე, 



ცალმხრივად პროგრამის მონაწილის  წინასწარი თუ დამატებითი თანხმობისა და აქცეპტის გარეშე 

შეცვალოს/დააწესოს საკომისიო პროგრამაში მონაწილეობისათვის და უაქცეპტოდ ჩამოწეროს აღნიშნული საკომისიო 

პროგრამის მონაწილის  მიერ ბანკში გახსნილი ნებისმიერი საბანკო ანგარიშებიდან, მათ შორის პროგრამის მონაწილის  

ბარათ(ებ)ის საბანკო ანგარიშ(ებ)იდან. 

11.2. პროგრამაში მონაწილეობის დაწყებადთვლება პირის მიერ პროგრამაში უკანასკნელი გაწევრიანების თარიღი. 

პროგრამაში მონაწილეობის საკომისიოს დარიცხვა მოხდება ყოველწლიურად გაწევრიანების დღეს. 

11.3. თუ პროგრამის მონაწილეს არ სურს პროგრამაში მონაწილეობის გაგრძელება, მან აუცილებელი წესით უნდა 

მოახდინოს პროგრამის დეაქტივაცია წინამდებარე დოკუმენტის 13.1.1 ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ერთ-ერთი არხის 

მეშვეობით, პროგრამის ავტომატურ განახლებამდე (საკომისიოს დარიცხვის დღემდე). წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ჩაითვლება რომ პროგრამის მონაწილე თანახმაა გააგრძელოს პროგრამაში მონაწილეობა, განხორციელდება 

პროგრამის ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელება და საკომისიოს ჩამოჭრისას ბანკი იხელმძღვანელებს წინამდებარე 

დოკუმენტის  11.1 პუნქტით განსაზღვრული პირობებით. 

11.4. პროგრამის დეაქტივაციის შემთხვევაში არ ხდება წინასწარ გადახდილი საკომისიოს დაბრუნება. 

11.5. ბანკს უფლებას აქვს ჩაატაროს პრომო აქციები, რომელთა ფარგლებში პროგრამაში მონაწილეობის პირველი წლის 

საკომისიო  არ გადაიხდება. 

11.6. ბანკის გადაწყვეტილებით პრომო აქციებში მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამის ყველა მონაწილეები ან მათი 

გარკვეული კატეგორიები. 

11.7. ბანკი თავად განსაზღვრავს: 

11.7.1. პრომო აქციის ხანგრძლივობას; 

11.7.2. პრომო აქციაში მონაწილეთა კატეგორიებს; 

11.7.3. პრომო აქციის ჩატარების სხვა პირობებს. 

 

12. პროგრამის შეჩერება 

12.1. პროგრამის მონაწილის რომელიმე ბარათთან დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშე(ებ)ზე ვადაგადაცილებული 

დავალიანების დაფიქსირების მომენტიდან პროგრამა ითვლება შეჩერებულად, რაც გულისხმობს რომ: 

12.1.1. შეუძლებელი ხდება ვაუჩერის შეკვეთა; 

12.1.2. არ ხდება ქულების დაგროვება. 

12.2. პროგრამა გააქტიურდება ვადაგადაცილებული დავალიანების სრულად და ჯეროვნად დაფარვის მომდევნო საბანკო 

დღეს. 

 

13. პროგრამის დეაქტივაცია 

13.1. პროგრამის დეაქტივაცია მოხდება: 

13.1.1. პროგრამის მონაწილისსურვილის შემთხვევაში, შემდეგი არხების მეშვეობით: 

13.1.1.1. ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში, განაცხადის საფუძველზე; 

13.1.1.2. ბანკის სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით. 

13.1.2. საკრედიტო ბარათის ანგარიშის ნებისმიერი მიზეზით დახურვის შემთხვევაში; 

13.1.3. საკრედიტო ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობების დარღვევის შემთხვევაში; 

13.1.4.  ბარათით მომსახურების კონკრეტული პირობების დარღვევის შემთხვევაში. 

13.1.5. პროგრამაში მონაწილეობის საკომისიოს გადაუხდელობისას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

 

14. განსაკუთრებული პირობები 

14.1. პროგრამის მონაწილის მიერ ვაუჩერის საფუძველზე საჩუქრის მოთხოვნის/მიღების უფლება არ შეიძლება იყოს 

გადაცემული მესამე პირზე. 

14.2. ბანკი არ აგებს პასუხს პროგრამის მონაწილის მიერ მიღებული საჩუქრის ხარისხზე, კომპლექტაციის სისრულეზე და 

სხვა ნაკლოვანებებზე. საჩუქრის ხარისხთან დაკავშირებული პრეტენზიით პროგრამის მონაწილემ უნდა მიმართოს 

საჩუქრის მომწოდებელ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტს. 

14.3. ბანკი არ აგებს პასუხს თუ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტი ვერ უზრუნველყოფს საჩუქრის გაცემას. თუ 

სავაჭრო/მომსახურების ობიექტი ვერ უზრუნვეყოფს საჩუქრის გაცემას და შესაბამის ვაუჩერს არ გაუვიდა მოქმედების 

ვადა, პროგრამის მონაწილის განაცხადის საფუძველზე ბანკი დააბრუნებს საჩუქრის ნომინალური ღირებულების 

შესაბამის ქულებს მონაწილის Membership Rewardssm ანგარიშზე, თუ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტის მიერ საჩუქრის 

გაუცემლობა დასტურდება შესაბამისი საბანკო პროგრამის მიერ. 

14.4. ბანკს უფლება აქვს პროგრამაში მონაწილე საჩუქრების მომწოდებელ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებს გადასცეს 

პროგრამის მონაწილის  პირადი ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია მოითხოვება პროგრამაში მონაწილის ცალსახა 



იდენტიფიკაციისთვის. ეს შეიძლება იყოს: სახელი, გვარი, პირადობის დამადასტურებელი საბუთის მონაცემები და 

სხვ. 

14.5. წინამდებარე დოკუმენტი ძალაში შედის კლიენტის მიერ პროგრამაში მონაწილეობის განაცხადის ხელმოწერის და 

ბანკისათვის გადაცემის დღიდან. 

14.6. ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად პროგრამის მონაწილის  წინასწარი თუ დამატებითი აქცეპტისა და თანხმობის 

გარეშე: ა) შეცვალოს წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული ნებისმიერი წესი თუ პირობა, პროგრამის 

მონაწილისათვის  30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით ადრე განხორციელებული შეტყობინების საფუძველზე; ბ) 

გააუქმოს ნებისმიერ დროს წინამდებარე პირობები შესაბამის განაცხადთან ერთად პროგრამის მონაწილისათვის  30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებისსაფუძველზე. ამასთან, წინამდებარე 

პუნქტით განსაზღვრული წესების შესაბამისად წინამდებარე პირობების შესაბამის განაცხადთან გაუქმების 

შემთხვევაში გაუყონებლივ განხორციელდება პროგრამის დეაქტივაცია და  პროგრამის მონაწილის მიერ დაგროვილი 

ქულებით სარგებლობა პროგრამის მონაწილეს შეეძლება ზემოაღნიშნული დეაქტივაციიდან 6 (ექვსი) საანგარიშო 

თვის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის გასვლისთანავე ბანკი უფლებამოსილია გააუქმოს ქულები სრულად. 

14.7. წინამდებარე დოკუმენტის მე-14 მუხლის 14.6 პუნქტის მიუხედავად, თუ პროგრამის მონაწილე  დაარღვევს ამ 

დოკუმენტით განსაზღვრულ რომელიმე პირობას ან/და გამოცხადდება გაკოტრებულად ან/და  პროგრამის მონაწილე  

დახურავს ბარათ(ებ)თან დაკავშირებულ ანგარიშ(ებ)ს, ისე რომ არ დარჩება არცერთი მოქმედი ბარათი ბანკში, ბანკი 

უფლებამოსილია გააუქმოს წინამდებარე პირობები შესაბამის განაცხადთან ერთად დაუყოვნებლივ და მოითხოვოს 

პროგრამის მონაწილის მიერ ნებისმიერი და ყველა არსებული დავალიანების დაფარვა. 

14.8. ბანკი და პროგრამის მონაწილე თანხმებიან, რომ პროგრამის მონაწილის მიერ ქულების მიღების შედეგად 

წარმოშობილი საშემოსავლო გადასახადის გადახდისა და ადმინისტრირებას, კანონმდებლობით განსაზღვრული 

წესის შესაბამისად, განახორციელებს ბანკი. 

14.9. პროგრამაში მონაწილე კლიენტი უფლებამოსილია გააუქმოს წინამდებარე პირობები შესაბამის განაცხადთან ერთად 

ნებისმიერ დროს ბანკისთვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამასთან, წინამდებარე პუნქტით 

განსაზღვრული წესების შესაბამისად წინამდებარე პირობების შესაბამის განაცხადთან გაუქმების შემთხვევაში 

გაუყონებლივ განხორციელდება პროგრამის დეაქტივაცია და  პროგრამის მონაწილის მიერ დაგროვილი ქულებით 

სარგებლობა პროგრამის მონაწილეს შეეძლება ზემოაღნიშნული დეაქტივაციიდან 6 (ექვსი) საანგარიშო თვის 

განმავლობაში. აღნიშნული ვადის გასვლისთანავე ბანკი უფლებამოსილია გააუქმოს ქულები სრულად. 

14.10. პროგრამის მონაწილე აღიარებს და თანახმაა, რომ წინამდებარე პირობები მოქმედებს პროგრამის მონაწილის მიერ 

მიერ წინამდებარე პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე. 

14.11. წინამდებარე დოკუმენტში მხოლობით რიცხვში გამოყენებული სიტყვები გულისხმობს მრავლობითს და პირიქით. 

 


