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საკრედიტო ბარათი „მეტი“-თ მომსახურების ძირითადი პირობები 
   

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საბარათე ანგარიშზე დაშვებული საბანკო კრედიტით სარგებლობის პირობებს (შემდგომში – 

პირობები). აღნიშნული საბანკო კრედიტით სარგებლობის საშუალება კლიენტს მიეცემა მის მიერ საკრედიტო ბარათის განაცხადის 

(შემდგომში – განაცხადი) შევსებისა და ხელმოწერის შემდეგ, თუმცა კლიენტის მიერ განაცხადის შევსება და ხელმოწერა არ ნიშნავს 

ბანკის მხრიდან ასეთი მომსახურების უპირობოდ გაწევას. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკი მიზანშეწონილად ჩათვლის, კლიენტს მისცეს 

საშუალება ისარგებლოს საბანკო კრედიტით საბარათე ანგარიშზე საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის დაშვების გზით, კლიენტი 

ვალდებულია იხელმძღვანელოს ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად: 
  

1. ტერმინთა განმარტებები 

1.1. საბანკო დღე - დღე (შაბათის, კვირის ან კანონმდებლობით განსაზღვრული ოფიციალური დასვენების დღეების გარდა), როდესაც 

საქართველოში კომერციული ბანკები ღიაა და წარმართავენ თავიანთ საქმიანობას.  

1.2. გადახდის თარიღი – თარიღი, რომელი რიცხვის ჩათვლითაც უნდა განხორციელდეს მინიმალური გადასახადის დაფარვა; 

1.3. გადახდის ოპერაცია – სს „ნიკორა თრეიდის“, კერძოდ „ნიკორასა“ და „ლიბრეს“  სავაჭრო ობიექტებში საკრედიტო ბარათით 

ჩატარებული ოპერაცია, რომლის დროსაც კლიენტმა შეიძინა ნივთი  

1.4. დაანგარიშების თარიღი – თარიღი, რომელშიც წარმოებს მინიმალური გადასახადის დაანგარიშება; 

1.5. ვადაგადაცილების თარიღი – გადახდის თარიღის მომდევნო დღე; 

1.6. ვადაგადაცილებული დავალიანება – კლიენტის დავალიანება ბანკის წინაშე, რომელიც არ არის დაფარული პირობებით 

გათვალისწინებულ ვადებში; 

1.7. კრედიტის გადახარჯვა – საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის ზევით თანხის გახარჯვა; 

1.8. მინიმალური გადასახადი – ყოველთვიურად გადასახდელი მინიმალური თანხა, რომელშიც შედის: საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულების მომენტისათვის ათვისებული კრედიტის 20 (ოცი) % -ს  საანგარიშგებო პერიოდში დარიცხული 

პროცენტის, ან/და პირგასამტეხლოს, ან/და გადახარჯული თანხის 100 (ასი) % - ს; 

1.9. ოპერაციის ასახვის დღე – საკრედიტო ბარათის ანგარიშის ამონაწერში ოპერაციის ასახვის დღე; 

1.10. საკრედიტო ბარათი –  არაპერსონიფიცირებული უჩიპო ბარათი „მეტი“, რომელზეც დაიშვება ბანკის მიერ განსაზღვრული 

საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტი; 

1.11. საკრედირო ბარათის ანგარიში – საკრედიტო ბარათის ერთ ვალუტიანი ანგარიში რომელზედაც ბანკის მიერ დაშვებულია 

საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტი; 

1.12. საკრედიტო ბარათის ამონაწერი – დოკუმენტი, სადაც მითითებულია ყოველთვიურად დასაფარი მინიმალური გადასახადი, 

მისი გადახდის თარიღი და ინფორმაცია ჩატარებული ოპერაციების შესახებ; 

1.13. საკრედიტო ბარათის ბლოკირება – საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის ათვისების უფლების დროებით შეჩერება; 

1.14. საკრედიტო ბარათის ბლოკირების თარიღი – ემთხვევა ვადაგადაცილების თარიღს; 

1.15. საკრედიტო ბარათის გააქტიურება – საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტზე წვდომის აღდგენა; 

1.16. საკრედიტო ბარათის გაუქმება – საკრედიტო ბარათის მოქმედების შეწყვეტა დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში, 

რასაც მოჰყვება ბანკის მოთხოვნა ათვისებული კრედიტისა და მასზე  დარიცხული ყველა გადასახდელის დაუყოვნებლივ 

დაფარვის შესახებ; 

1.17. საკრედიტო ბარათის გაუქმების თარიღი – გადახდის თარიღიდან 62–ე დღე, თუ ამ თარიღამდე არ მოხდება 

ვადაგადაცილებული დავალიანების დაფარვა; 

1.18. საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტი – კრედიტის მოცულობა, რომლის ფარგლებშიც კლიენტს უფლება აქვს მოახდინოს თანხის 

გახარჯვა საბარათე ანგარიშიდან; 

1.19. საჯარიმო პერიოდი – დროის პერიოდი ვადაგადაცილების თარიღიდან ვადაგადაცილებული დავალიანების სრულად 

დაფარვამდე ან/და საკრედიტო ბარათის გაუქმების თარიღამდე; 

1.20. საშეღავათო პერიოდი – 45 დღემდე (42 დღიდან 45 დღემდე, დამოკიდებულია კონკრეტულ თვეში დღეების რაოდენობაზე). 

თუ ამონაწერში დაფორმირებული სრული დავალიანება სრულად იქნება დაფარული დაანგარიშების თარიღიდან გადახდის 

თარიღამდე, საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში, ათვისებულ კრედიტს პროცენტი არ დაერიცხება. საშეღავათო პერიოდი 

ძალაშია იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს არ აქვს ვადაგადაცილებული დავალიანება. იმ შემთხვევაში, თუ გადახდის თარიღი 

არასაბანკო დღეა, საშეღავათო პერიოდით სარგებლობისათვის ათვისებული კრედიტის დაფარვა უნდა მოხდეს გადახდის 

თარიღის მომდევნო სამუშაო დღის დასრულებამდე, არაუგვიანეს 23:30 საათისა; 
  

2. საკრედიტო ბარათის ძირითადი პირობები: 
 

2.1. საკრედიტო ლიმიტის მოქმედების ვადა: უვადო; 

2.2. საკრედიტო ბარათის მოქმედების ვადა: 4 (ოთხი) წელი; 

2.3. საკრედიტო ლიმიტის მაქსიმალური მოცულობა: 200 (ორასი) ლარი 

2.4. საკრედიტო ბარათის წლიური საკომისიო: 0 (ნული) ლარი 

2.5. საპროცენტო განაკვეთი გადახდის ოპერაციებით 

ათვისებული ლიმიტის/გადახარჯული ლიმიტის   

თანხებისათვის: 

 

 

წლიური 84 (ოთხმოცდაოთხი) %; 

 

2.6. დაანგარიშების თარიღი: საკრედიტო ბარათის ანგარიშის გახსნის თარიღი, იმ 

შემთხვევაში, თუ დაანგარიშების თარიღი ემთხვევა თვის 

ისეთ რიცხვს, რომელიც კონკრეტულ თვეში არ არსებობს, 

მაშინ დაანგარიშების თარიღი გადაიწევს ამავე თვის ბოლო 

სამუშაო დღეზე. 

2.7. გადახდის თარიღი: დაანგარიშების თარიღის შემდგომ  მე-15 დღე. იმ 

შემთხვევაში, თუ გადახდის თარიღი არასაბანკო დღეა, 
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კლიენტი ვალდებულია მინიმალური გადასახადი დაფაროს 

გადახდის თარიღის მომდევნო სამუშაო დღის 

დასრულებამდე, არაუგვიანეს 23:30 საათისა; 
  

2.8. პირგასამტეხლო:  

2.8.1. გადახდის თარიღისათვის მინიმალური გადასახადის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში: 

ათვისებული თანხის წლიური 84% ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე 
  

  

2.9. საბარათე ანგარიშის ტიპი: ერთ ვალუტიანი ანგარიში ლარში.   

 

3. ზოგადი პირობები 

3.1.  ბანკი კლიენტის მიერ შევსებული განაცხადის საფუძველზე  გადასცემს კლიენტს  დამზადებულ ბარათს სარგებლობაში 

საკრედიტო ბარათის ანგარიშებიდან ოპერაციების საწარმოებლად. საკრედიტო ბარათი წარმოადგენს ბანკის საკუთრებას. 

3.2. ბარათთან დაკავშირებული ზოგადი პირობები მოცემულია საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებაში, რომელიც 

განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.bankofgeorgia.ge. წინამდებარე პირობებში მოცემულსა და ვებ-გვერდზე განთავსებულ 

პირობებს შორის წინააღმდეგობის არსებობისას უპირატესობა მიენიჭება წინამდებარე დოკუმენტში განსაზღვრულ პირობებს. 

 

4. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვისა და კრედიტის დაფარვის წესი 

 

4.1. საკრედიტო ბარათის ანგარიშზე წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა შესაძლებელია როგორც სრულად, ასევე 

ნაწილობრივ. ყოველთვიურად დასაფარი მინიმალური გადასახადის დაფარვა სავალდებულოა გადახდის თარიღისათვის, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კლიენტს დაეკისრება პირგასამტეხლო; 

4.2. გადახდის თარიღისათვის მინიმალური გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში მომდევნო საკრედიტო ბარათის 

ამონაწერში ყოველთვიურად გადასახდელი მინიმალური თანხის მოცულობა მოიცავს: გადახდების ოპერაციებით მიმდინარე 

მომენტისათვის ათვისებულ კრედიტისა და საკრედიტო ბარათის წინა ამონაწერში გამოწერილი ძირითადი თანხის დაუფარავი 

ნაწილის სხვაობის 20 (ოცი) %-ს; წინა საკრედიტო ბარათის ამონაწერში გამოწერილი ძირითადი თანხის დაუფარავი ნაწილის  100 

(ასი) %-ს; საანგარიშგებო პერიოდში დარიცხულ პროცენტს; ან/და საკომისიო თანხის, ან/და პირგასამტეხლოს, ან/და 

გადახარჯული თანხის 100 (ასი) %-ს; 

4.3. გადახდის თარიღისათვის მინიმალური გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში ბანკი განახორციელებს საკრედიტო 

ბარათის ბლოკირებას. საკრედიტო ბარათის გააქტიურება მოხდება ვადაგადაცილებული დავალიანების სრულად გადახდის 

მომდევნო დღეს, იმ შემთხვევაში, თუ არ დამდგარა 4.4. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა;  

4.4. გადახდის თარიღიდან 62 (სამოცდაორი) კალენდარული დღის განმავლობაში მინიმალური გადასახადის გადაუხდელობის 

შემთხვევაში საკრედიტო ბარათი უქმდება,. საკრედიტო ბარათის გაუქმება იწვევს პირობებით განსაზღვრული 

მომსახურების შეწყვეტას; ამასთანავე, ბანკი ასევე უფლებამოსილია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირობების 

არსებობისას (საკრედიტო ბარათის გაუქმების შემთხვევაში) კლიენტს, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის დააკისროს 

შესაბამისი პირგასამტეხლო; 

4.5. თუ კრედიტზე არ ვრცელდება საშეღავათო პერიოდისათვის გათვალისწინებული პირობები, მაშინ საპროცენტო სარგებელი 

იანგარიშება კრედიტით სარგებლობის ფაქტიური დღეების შესაბამისად, წელიწადში 365 (სამასსამოცდახუთი) დღეზე 

გაანგარიშებით. ნებისმიერი მიზეზით საკრედიტო ბარათით მომსახურების შეწყეტის შემთხვევაში, ბანკის მიერ პროცენტის 

დარიცხვა გრძელდება საკრედიტო ბარათის გაუქმების შემდეგაც. ვადაგადაცილებული დავალიანება (ძირითადი თანხა, 

პროცენტი, საკომისიო, პირგასამტეხლო) გადახდას ექვემდებარება სასამართლო აღმასრულებლის მიერ იძულებითი, ან 

კლიენტის მიერ ნებაყოფლობითი აღსრულების მომენტისათვის არსებული დავალიანების ოდენობით; 

4.6. დავალიანების დაფარვისას, პირველ რიგში იფარება პირგასამტეხლო და საკომისიო თანხები (მათი არსებობის 

შემთხვევაში), შემდეგ გადახარჯული თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დარიცხული პროცენტი და ბოლოს, 

კრედიტის ძირითადი თანხა. აღნიშნული რიგითობა შეიძლება შეიცვალოს ბანკის შეხედულებისამებრ; 

4.7. კლიენტი აცხადებს წინასწარ თანხმობას ბანკის სრულ უფლებაზე, საკრედიტო ბარათზე გადახდის თარიღის  ვადის 

გადაცილებისთანავე კლიენტის მიერ ბანკში გახსნილი ანგარიშებიდან კლიენტის დამატებითი აქცეპტის გარეშე ჩამოწეროს 

პირობების შესაბამისად წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის დავალიანება შემდეგი რიგითობით: პირგასამტეხლო, საკომისიო, 

გადახარჯული თანხა, დარიცხული პროცენტი და კრედიტის ძირითადი თანხა. თუ დავალიანების თანხა და ანგარიშებზე 

რიცხული თანხა სხვადასხვა ვალუტაშია, ბანკი თავად განახორციელებს კონვერტაციას გადახდის თარიღისათვის ბანკის 

მიერ დადგენილი კურსით, რომლის მომსახურების ღირებულებაც ასევე უაქცეპტოდ ჩამოეწერება კლიენტს ანგარიშიდან, 

ხოლო კონვერტირებული თანხა გამოყენებული იქნება კლიენტის დავალიანების დასაფარავად; თუ კლიენტის ბანკში 

გახსნილ ანგარიშებზე დავალიანების დასაფარად საკმარისი თანხა არ აღმოჩნდა, ბანკი უფლებას იტოვებს მოახდინოს 

დავალიანების თანხის მოცულობით კლიენტის ანგარიშების დაჯავშნა, დავალიანების სრულად დაფარვამდე. 

4.8. ბანკის მხრიდან წინამდებარე მომსახურების შეწყვეტის შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაფაროს 

ბანკის წინაშე არსებული ყველანაირი დავალიანება ბანკის მიერ მითითებული თარიღისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ბანკი უფლებამოსილია მოითხოვოს დავალიანების დაფარვა კლიენტის ნებისმიერი აქტივიდან. 

4.9. კლიენტის მიერ გადახდილი ნებისმიერი თანხა ჩაითვლება სრულად და ჯეროვნად შესრულებულ ვალდებულებად, თუ ისინი 

გადახდილია ხელშეკრულებით დადგენილ თარიღში, ხოლო თუ ეს თარიღი ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ გადახდა 

უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს მომდევო საბანკო დღისა. 
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5. განსაკუთრებული პირობები 

5.1. არსებული პირობების კლიენტისთვის გაუარესების შემთხვევაში (რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საპროცენტო 

სარგებელის, საკომისიოების, პირგასამტეხლოსა და საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებული სხვა სატარიფო განაკვეთების 

გაზრდას, თუმცაღა არ ვრცელდება ბანკის მიერ საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის ცვლილების (გაზრდის ან შემცირების) 

შემთხვევებზე) ბანკი ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ მის განხორციელებამდე 1 (ერთი) თვით ადრე შემდეგი ფორმით 

შეატყობინოს კლიენტს: საჯარო გამოცხადების გზით (რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეიძლება მოიცავდეს მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებში და/ან სერვის ცენტრებში განცხადებების განთავსებას) და/ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებების 

გაგზავნით და/ან ელექტრონული ფოსტით შეტყობინებების გაგზავნით და/ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით, რომლითაც ბანკი 

კლიენტს შეატყობინებს ამგვარი ცვლილებების შესახებ; 

5.2. არსებული პირობების კლიენტის სასარგებლოდ, ბანკის მიერ ცალმხრივად ცვლილების შემთხვევაში, ბანკი არ არის ვალდებული 

კლიენტს შეატყობინოს აღნიშნული ცვლილების შესახებ. 

5.3. თუ კლიენტი არ ეთანხმება არსებული პირობების გაუარესებას ან/და ტარიფებს ბანკის მიერ გაზრდას იგი ვალდებულია 

განახლებული პირობების ძალაში შესვლის თარიღამდე წერილობით მიმართოს ბანკს ამის შესახებ და სრულად დაფაროს 

ბანკის წინაშე არსებული დავალიანება; 

5.4. საკრედიტო ბარათის განახლება მოხდება კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე. საკრედიტო ბარათის განუახლებლობის 

შემთხვევაში ათვისებულ თანხაზე პროცენტის  დარიცხვა და არსებული დავალიანების დაფარვა გრძელდება პირობების 

შესაბამისად; 

 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

6.1. ბანკი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ და ცალმხრივად, კლიენტის დამატებითი თანხმობისა და აქცეპტის 

გარეშე: 

6.1.1. მიიღოს გადაწყვეტილება საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის გაზრდის ან შემცირების შესახებ; 

6.1.2. შეცვალოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდის ვადები, იმ პირობით, რომ ამგვარი ცვლილებების შედეგად ვადების 

ცვლილება უნდა განხორციელდეს არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით; 

6.1.3. კლიენტის საბარათე ანგარიშზე ვადაგადაცილებული დავალიანების არსებობის შემთხვევაში მოითხოვოს კლიენტის ნებისმიერი 

აქტივის რეალიზაცია, თუ კლიენტის მიერ ბანკში გახსნილ რომელიმე ანგარიშებზე არ არსებობს საკმარისი თანხა დავალიანების 

დასაფარავად; 

6.1.4. შეაჩეროს/გააუქმოს საკრედიტო ბარათის მოქმედება ან შეწყვიტოს პირობებით გათვალისწინებული საკრედიტო (ხარჯვის) 

ლიმიტით სარგებლობის უფლება ან შეამციროს საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტი კლიენტისათვის წინასწარი შეტყობინების 

გაგზავნის გარეშე და მოითხოვოს კლიენტის მიერ ათვისებული თანხის დაბრუნება მასზე დარიცხულ პროცენტთან, 

საკომისიოსთან და პირგასამტეხლოსთან ერთად, თუ: 

6.1.4.1. კლიენტი დაარღვევს პირობებს; 

6.1.4.2. გაუარესდება კლიენტის ფინანსური მდგომარეობა, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს კლიენტის მიერ ნებისმიერი 

მიზეზით სამსახურის დაკარგვას ან ბანკს მიაჩნია, რომ შეიქმნება ამგვარი გარემოების დადგომის საფრთხე; 

6.1.4.3. კლიენტს ბანკის წინაშე გააჩნია ნებისმიერი სახის ვადაგადაცილებული საკრედიტო დავალიანება; 

6.1.4.4. კლიენტის მოქმედება მიმართულია ბანკის მოტყუებისაკენ. 

6.1.5. მოსთხოვოს კლიენტს საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის უზრუნველყოფა იპოთეკის, გირავნობის ან თავდებობის სახით; 

6.1.6. გაუუქმოს კლიენტს საკრედიტო ბარათი, თუ კლიენტმა 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში არ ისარგებლა დაშვებული საკრედიტო 

(ხარჯვის) ლიმიტით; 

6.1.7. პირველივე ვადაგადაცილებისას განახორციელოს საკრედიტო ბარათის ბლოკირება და საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის 

ათვისების უფლების შეჩერება; 

6.1.8. შეცვალოს პირობები; 

 

6.2. ბანკი ვალდებულია დაანგარიშების თარიღის მომდევნო დღიდან კლიენტისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ინფორმაცია 

ყოველთვიური სავალდებულო მინიმალური გადასახადისა და გადახდის თარიღის შესახებ. 

6.3. კლიენტი უფლებამოსილია:  

6.3.1. მიმართოს ბანკს თხოვნით საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტის მოცულობის გაზრდის ან შემცირების შესახებ; 

6.3.2. მოითხოვოს საკრედიტო ბარათით მომსახურების შეწყვეტა. ასეთ შემთხვევაში იგი ვალდებულია მთლიანად დაფაროს 

საკრედიტო ბარათის ანგარიშზე  არსებული ყველა დავალიანება.   

6.4. კლიენტი ვალდებულია:  

6.4.1. კრედიტის მოქმედების ვადის განმავლობაში განახორციელოს ყოველთვიური სავალდებულო მინიმალური გადასახადის 

გადახდა საკრედიტო ბარათის ამონაწერში მითითებული მინიმალური გადასახადის ოდენობის მიხედვით; 

6.4.2. კლიენტის მიერ ბანკში გახსნილ ანგარიშებზე განხორციელებული ნებისმიერი ჩარიცხვიდან პირველ რიგში დაფაროს ბანკის 

მიმართ არსებული დავალიანება; 

6.4.3. კრედიტის გადახარჯვის შემთხვევაში, სრულად დაფაროს საკრედიტო (ხარჯვის) ლიმიტს ზევით გადახარჯული თანხა 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში მასზე დარიცხული პროცენტის ჩათვლით. 

 

7. პირობების ძალაში შესვლა და მოქმედება 

7.1. პირობები ძალაში შედის ბანკის მიერ საკრედიტო ბარათზე საკრედიტო ლიმიტის დაშვების თარიღიდან და მოქმედებს მხარეთა 

მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე. 


