
კლიენტთა პრეტენზიების მართვის პროცედურა 
 

 

 წინამდებარე პროცედურის მიზანია აღწეროს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბანკის 

წინაშე დაფიქსირებული პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცესი. 

 

 

1. პრეტენზიის წარდგენა 

 

1.1. ბანკს პრეტენზია შეიძლება წარედგინოს ზეპირი, წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით 

(მათ შორის უნივერსალური იდენტიფიკატორის მეშვეობით ავტორიზაციის გავლის გზით 

დაცული ავტორიზებული არხიდან).  

1.2. ბანკს პრეტენზია შესაძლებელია წარუდგინოს, როგორც უშუალოდ კლიენტმა ასევე მისგან 

შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირმა. 

 

 

2. პრეტენზიის მიღება 

 

2.1. კლიენტს შეუძლია პრეტენზია დააფიქსიროს: 

2.1.1. ბანკში, შემდეგი არხების საშუალებით:  

 სერვისცენტრი/ფილიალი; 

 სატელეფონო მომსახურების ცენტრი; 

 სათავო ოფისი (კანცელარია); 

 ელექტრონულ მისამართზე - customerservice@bog.ge, BOG_Clients@bog.ge ან solo@bog.ge  

(სოლო საბანკო მომსახურების მართვაში მყოფ კლიენტთათვის).  

 სოციალური ქსელის მეშვეობით;  

 

2.1.2. გარეკოლექტორ კომპანიაში. 

 

 

2.2. წერილობითი პრეტენზიის მიღება ბანკის ფილიალში/სერვისცენტრში: 

2.2.1. წერილობითი პრეტენზიის დაფიქსირება კლიენტს შეუძლია პროცედურის დანართი #1-

ით განსაზღვრული ფორმით, ან კლიენტის მიერ შედგენილი წერილით.  

2.2.2. კლიენტის მიერ წარმოდგენილი წერილში/შევსებული პრეტენზიის ფორმა უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო რეკვიზიტებს:  

ა. სახელი, გვარი/დასახელება; 

ბ. პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო ნომერი; 

გ. მისამართი სადაც კლიენტს სურს საპასუხო წერილის მიღება; 

დ. ელექტრონული ფოსტის მისამართი, თუ კლიენტს სურს საპასუხო წერილის მიღება 

ელექტრონულ ფოსტაზე;  

ე. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;  

ვ. კლიენტის ხელმოწერა; 

ზ.კლიენტის წარმომადგენლის უფლებამოსილება. 
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2.2.3. პრეტენზიის მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი კლიენტს გადასცემს მიღებული 

პრეტენზიის ასლს, რაც წარმოადგენს ბანკის მიერ პრეტენზიის მიღების დასტურს.  

 

 

 

2.3. პრეტენზიის მიღება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით:  

2.3.1. ელექტრონულად კლიენტს პრეტენზიის წარდგენა შეუძლია ელ. წერილის სახით, 

რომელიც უნდა გააგზავნოს შემდეგ მისამართზე: customerservice@bog.ge, 

BOG_Clients@bog.ge ან solo@bog.ge (სოლო საბანკო მომსახურების მართვაში მყოფ 

კლიენტთათვის).  

 

 

 

3. უკუკომუნიკაცია კლიენტთან  

 

3.1. პრეტენზიის განხილვის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ თვეს.  

3.2. საპასუხო წერილი ბანკის მიერ შეიძლება გაეგზავნოს, როგორც უშუალოდ კლიენტს, ასევე 

მისგან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირს.  

3.3. კლიენტს საპასუხო წერილი ეგზავნება მის მიერ განაცხადში დაფიქსირებულ მისამართზე/ელ 

ფოსტაზე.  

3.4. საპასუხო წერილის მიწოდების ვადა რეგულირდება საკურიერო კომპანიასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

3.5. თუ საპასუხო წერილი საკურიერო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვადაში არ დაბრუნდა კანცელარიის სამსახურში, ის მიიჩნევა კლიენტისთვის 

ჩაბარებულად და ბანკის მხრიდან პრეტენზიაზე რეაგირების პროცესი დასრულებულია. 

3.6. თუ გარკვეული მიზეზების გამო საპასუხო წერილის კლიენტისათვის გადაცემა ვერ 

მოხერხდა  და კონვერტი დაბრუნდა კანცელარიის სამსახურში, პროცესი გრძელდება  

პროცედურის მე-8 თავის „დაბრუნებული საპასუხო წერილის მართვა“ შესაბამისად. 

 

 

4. პრეტენზიის განხილვის შედეგების მიწოდება კლიენტისათვის 

 

4.1. კლიენტს შეუძლია მოითხოვოს ინფორმაცია პრეტენზიის განხილვის შედეგების შესახებ ბანკის 

მხრიდან საპასუხო წერილის მიღებამდე, ასეთ შემთხვევაში კლიენტზე ზეპირსიტყვიერად 

შესაძლებელია გაიცეს ინფორმაცია მხოლოდ განხილვის მიმდინარეობის სტადიის/სავარაუდო 

შედეგის შესახებ. 

4.2. ინფორმაციის გაცემა წარმოებს სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით, რისთვისაც 

კლიენტი უნდა დაუკავშირდეს სატელეფონო მომსახურების ცენტრს და დაასახელოს შემდეგი 

მონაცემები: სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.  

4.3. პრეტენზიის იდენტიფიკაციის შემდეგ, სატელეფონო მომსახურების ცენტრის თანამშრომელი 

ახორციელებს კლიენტის ინფორმირებას. 

4.4. თუ ჯერ არ არის ცნობილი პრეტენზიის განხილვის შედეგები, სატელეფონო მომსახურების 

ცენტრის ოპერატორი კლიენტს განუმარტავს, რომ პრეტენზია განხილვის პროცესშია და 

კლიენტი პასუხს მიიღებს საკითხის მოკვლევის დასრულებისთანავე.  
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5. დაბრუნებული საპასუხო წერილების მართვა 

 

5.1. იმ შემთხვევაში თუ მატერიალური ფორმით გაგზავნილი საპასუხო წერილი ვერ ჩაბარდება 

ადრესატს, ბანკი უფლებამოსილია დაუკავშირდეს და გაუგზავნოს მას დაბრუნებული 

კონვერტი მისთვის სასურველ მისამართზე, რომელსაც კლიენტი დაასახელებს სატელეფონო 

საუბრისას.   

 


