
                                                                                          
 

 

 

 

პრივილეგიების მატარებელი არასაანგარიშსწორებო ბარათის − Priority Pass-ის − პირობები 

 

   

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს პრივილეგიების მატარებელი არასაანგარიშსწორებო ბარათით − Priority Pass-ით − 

სარგებლობის პირობებს (შემდგომში – პირობები). აღნიშნული ბარათით სარგებლობის შესაძლებლობა Priority Pass ბარათის 

განაცხადის შევსებისა და ხელმოწერის შემდეგ მიეცემათ ბანკის იმ კლიენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ ბანკის SOLO და 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტებს. Priority Pass ბარათი წარმოადგენს საერთაშორისო პრივილეგიების 

მატარებელ ბარათს, რომელიც მის მფლობელს შესაძლებლობას აძლევს თანმხლებ პირებთან ერთად ისარგებლოს 

საერთაშორისო აეროპორტების VIP მოსაცდელებით (შემდგომში − ლაუნჯი).  

 

 

1. ტერმინთა განმარტებები: 

1.1. ბანკი − სს საქართველოს ბანკი; 

1.2. კლიენტი − ბანკის SOLO ან/და დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტი, რომელიც წინამდებარე პირობების 

შესაბამისად ხელს აწერს ბარათის დამზადების განაცხადს; 

1.3. ბარათი – Priority Pass პროგრამის მონაწილე ყველა წევრზე გაცემული წევრობის დამადასტურებელი სახელობითი 

პლასტიკური ბარათი; 

1.4. PPL – Priority Pass ltd, რომელიც წარმოადგენს Priority Pass-ის და ყველა მისი საწევრო შეღავათის მფლობელსა  და 

ადმინისტრატორს და რომელმაც გასცა ლიცენზია PCL-ზე, რომ ამ უკანასკნელმა შესთავაზოს და გაყიდოს Priority Pass 

წევრობა; 

1.5. PCL − Priority Collection Limited, რომელსაც PPL-ისგან მიღებული აქვს Priority Pass წევრობის გაყიდვის ლიცენზია და 

რომელსაც, თავის მხრივ, ბანკისთვის მიცემული აქვს Priority Pass წევრობის გაყიდვის ლიცენზია;  

1.6. გამოყენების პირობები − PPL-ის მიერ დადგენილი სტანდარტული პირობები, რომლებიც ყველა კლიენტმა უნდა 

დაიცვას მოსაცდელ დარბაზ „ლაუნჯში“ (შემდგომში − ლაუნჯი) ვიზიტის დროს;  

1.7. ადმინისტრატორები − PCL-ისა და PPL-ის პერსონალი, რომელიც პასუხისმგებელია საქონლისა და მომსახურების 

უზრუნველყოფაზე, რომელიც ბანკის მიერ არჩეულ მომსახურების პაკეტშია მოცემული. საჭიროების შემთხვევაში 

ადმინისტრატორებს უშუალოდ ბანკთან ექნებათ ურთიერთობა, რათა ხელი შეუწყონ მომსახურების პაკეტების 

კლიენტებზე გაცემას;  

1.8. ლაუნჯის ოპერატორი − ნებისმიერი დამოუკიდებელი მესამე მხარის წარმომადგენელი ან ორგანიზაცია, რომელიც 

ფლობს და/ან ამუშავებს Priority Pass პროგრამაში ჩართულ ლაუნჯს; 

1.9. ლაუნჯში ვიზიტი − Priority Pass-ის წევრის მიერ Priority Pass-ის პროგრამაში მონაწილე ნებისმიერ ლაუნჯში ვიზიტი, 

სადაც წევრმა Priority Pass ბარათი გამოიყენა საშვის სახით; 

1.10. PP ასოცირებული წევრი − Priority Pass-ის ერთწლიანი ასოცირებული წევრობა, რომლის საფუძველზეც ბანკს გადაეცემა 

ასოცირებული წევრობისთვის საჭირო მასალები, ხოლო ეს უკანასკნელი ვალდებულია უზრუნველყოს უშუალოდ 

კლიენტების გაწევრიანება PP ასოცირებულ წევრებად;   

1.11. PP ცნობარი − PPL-ის  სტანდარტული ინგლისურენოვანი ცნობარი ქაღალდის ფორმატში, რომელიც შეიცავს Priority Pass 

პროგრამის მონაწილე სხვადასხვა ლაუნჯის გამოყენების პირობებს, მათს მდებარეობას, როდის იწყებენ მუშაობას და რა 

სახის მომსახურებას სთავაზობენ ყოველი წლის იმ თარიღისთვის, როდესაც ცნობარი განახლდა და ხელახლა დაიბეჭდა; 

1.12. ასოცირებული წევრობისთვის საჭირო მასალები − ბარათი და PP ცნობარი; 

1.13. PP ვებგვერდი − PPL-ის ინტერნეტგვერდი, განკუთვნილი Priority Pass-ისთვის. მისი მისამართია: www.prioritypass.com. 

აღნიშნული გვერდი იძლევა ფართო საზოგადოებისთვის განკუთვნილ ზოგად ინფორმაციას Priority Pass-ის შესახებ და 

სპეციფიკურ ინფორმაციას ლაუნჯების შესახებ; 

1.14. Priority Pass − Priority Pass პროგრამა, რომელიც წარმოადგენს საწევრო პროდუქტს, ხელმისაწვდომს ერთწლიანი საწევრო 

შენატანის გადახდის საფუძველზე. იგი შესაძლებლობას აძლევს წევრებსა და მათს სტუმრებს შევიდნენ შერჩეული 

აეროპორტის VIP ლაუნჯში ვიზიტისთვის დაწესებული სტანდარტული საფასურის გადახდის საფუძველზე, 

მიუხედავად იმისა, თუ რომელი კლასით მგზავრობენ და რომელი საავიაციო კომპანიით სარგებლობენ; 

1.15. სტანდარტული PP (standard PP) − Priority Pass-ის ერთწლიანი წევრობა, რომელსაც საკუთრივ ფართო საზოგადოების 

წარმომადგენლები ყიდულობენ და განაახლებენ. შესაბამისი მონაცემთა ბაზა, სადაც წევრების სახელები და გვარებია 

მითითებული, დაცულია ადმინისტრატორებთან; 

1.16. საბანკო დღე − თუ კონტექსტი სხვაგვარად არ მოითხოვს, დღე (შაბათის ან კვირის გარდა), როდესაც საქართველოში 

კომერციული ბანკები ღიაა და წარმართავენ თავიანთ საქმიანობას; 

1.17. ოვერდრაფტი − კლიენტის მიერ ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების გადახარჯვა. 

 



                                                                                          
 

2. ბარათის ძირითადი პირობები 

 

2.1.   ბარათის მოქმედების ვადა: 12 თვე 

2.2.   ბარათით მომსახურების საკომისიო: SOLO კლიენტისთვის − 35 აშშ დოლარი 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

უფასო 

2.3.   ბარათის გაუქმების საკომისიო: SOLO კლიენტისთვის  − უფასო 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

უფასო 

2.4.   ბარათის დაბლოკვის საკომისიო: SOLO კლიენტისთვის  − უფასო 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

უფასო 

2.5.   ბარათის განახლების/აღდგენის საკომისიო: SOLO კლიენტისთვის − 35 აშშ დოლარი 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

უფასო 

2.6.   ლაუნჯში თითოეული ვიზიტის საკომისიო: SOLO კლიენტისთვის − 27 აშშ დოლარი 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

27 აშშ დოლარი 

2.7. ლაუნჯში თითოეული თანმხლები პირის თითოეული 

ვიზიტის საკომისიო: 

SOLO კლიენტისთვის − 27 აშშ დოლარი 

დაგროვილი ქონების მართვის სამსახურის კლიენტისთვის − 

27 აშშ დოლარი 

 

ამასთან, არასრულწლოვან და მცირეწლოვან თანმხლებ 

პირებზე გავრცელდება იგივე საკომისიო, რაც სრულწლოვან 

თანმხლებ პირებზე, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული 

კონკრეტული ლაუნჯის პირობებში 

2.8.  საბარათე ანგარიშის ტიპი: ბარათი არ წარმოადგენს გადახდის, ანგარიშსწორების 

საშუალებას, შესაბამისად, ბარათთან არ არის დაკავშირებული 

საბანკო ანგარიში 

 

 

3. ბარათის დამზადება 

3.1. ბანკი ბარათს დაამზადებს კლიენტის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადის ან კლიენტის მიერ მეილბანკის 

მეშვეობით ბანკისათვის გაგზავნილი შესაბამისი შეტყობინების საფუძველზე და გადასცემს მას კლიენტს PP ცნობართან 

ერთად. ბარათი ასევე შეიძლება დამზადდეს კლიენტის ზეპირი მითითების საფუძველზე, გამონაკლისის სახით, ბანკის 

შეხედულებისამებრ; 

 

4. ბარათის გაუქმება 

4.1. ბარათი შეიძლება გაუქმდეს ბანკის ინიციატივით ნებისმიერ დროს კლიენტის თანხმობის გარეშე. ამ შემთხვევაში ბანკი 

კლიენტს ჩამოართმევს ბარათს. ბანკის ინიციატივით კლიენტის თანხმობის გარეშე ბარათის გაუქმების შემთხვევაში 

ბარათის გაუქმების შესახებ ეცნობება კლიენტს ბანკის მიერ განსაზღვრული კომუნიკაციის საშუალებით; 

4.2. კლიენტის ინიციატივით ბარათის გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, კლიენტის მიერ ბარათის გაუქმების 

განაცხადის შევსების ან კლიენტის მიერ მეილბანკის მეშვეობით ბანკისათვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის გზით. 

ბარათის გაუქმების განაცხადის შევსების გზით ბარათის გაუქმების შემთხვევაში კლიენტი ბარათს აბარებს ბანკში;  

4.3. ბარათის გაუქმების შემთხვევაში (მიუხედავად იმისა, გაუქმება მოხდა ბანკის ინიციატივით თუ კლიენტის მოთხოვნით) 

კლიენტს განემარტება, რომ დავალიანების არსებობის შემთხვევაში ბანკი კლიენტის ნებისმიერი ანგარიშიდან კლიენტის 

წინასწარი თანხმობის გარეშე ჩამოწერს დავალიანებას (დარიცხულ საკომისიოებს) ბარათის გაუქმებიდან 10 (ათი) 

კალენდარული დღის განმავლობაში; 

4.4. ბარათის გაუქმებისას (მიუხედავად იმისა, გაუქმება მოხდა ბანკის ინიციატივით თუ კლიენტის მოთხოვნით) ბანკი 

უფლებამოსილია კლიენტის ბანკში არსებულ ნებისმიერ ანგარიშზე დაჯავშნოს თანხა 100 (ასი) აშშ დოლარის (ან მისი 

ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში დაჯავშნის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად) ოდენობით. დავალიანების ფორმირების შემთხვევაში დავალიანების 

დაფარვა მოხდება აღნიშნული დაჯავშნილი თანხიდან, დარჩენილი თანხა კი დაუბრუნდება კლიენტს. იმ შემთხვევაში, 

თუ ბანკი არ დაჯავშნის აღნიშნულ თანხას, დავალიანების ფორმირების შემდეგ დავალიანების ოდენობის თანხას ბანკი 

ჩამოჭრის ბანკში არსებული კლიენტის ნებისმიერი ანგარიშიდან კლიენტის წინასწარი თანხმობის გარეშე;  

4.5. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათის გაუქმებასთან ერთად კლიენტი მოითხოვს ბანკში არსებული SOLO ანგარიშების დახურვასაც, 

მას განემარტება, რომ აღნიშნული ანგარიშების დახურვა მოხდება მხოლოდ ბარათის დავალიანების ფორმირებისა და 

ფორმირებული დავალიანების სრულად დაფარვის შემდგომ. ამასთან, აღნიშნული პირობა ვრცელდება მხოლოდ ბანკის 

SOLO კლიენტებზე. 

 

5. ბარათის დაბლოკვა 



                                                                                          
5.1. ბარათის დაკარგვის/მოპარვის შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია აცნობოს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და მოითხოვოს 

ბარათის დაბლოკვა ბანკის სერვისცენტრში მისვლის ან მეილბანკით ბარათის დაბლოკვის მოთხოვნის გზით. ამ 

შემთხვევაში ბანკი დაბლოკავს კლიენტის ბარათს კლიენტის მიერ შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენიდან მეორე საბანკო 

დღეს და მიიღებს შესაბამის ზომებს კლიენტისთვის ახალი ბარათის დამზადების მიზნით კლიენტის მიერ ასეთის 

მოთხოვნის შემთხვევაში. ახალი ბარათის დამზადების სურვილის შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია იმოქმედოს 

ბარათის დამზადებისათვის წინამდებარე პირობების მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პირობის შესაბამისად; 

5.2. ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს კლიენტის წინასწარი თანხმობის გარეშე დაბლოკოს ბარათი. ბარათის 

დაბლოკვის შესახებ ეცნობება კლიენტს ბანკის მიერ განსაზღვრული კომუნიკაციის საშუალებით; 

5.3. კლიენტებს შეუძლიათ მოითხოვონ ბარათის დაბლოკვა SOLO ან/და დაგროვილი ქონების მართვის სატელეფონო 

ცენტრთან დაკავშირების გზით. 

 

 

6. სპეციფიკური პირობები 

6.1. ყველა ლაუნჯს ფლობს და ამუშავებს მესამე მხარის დამოუკიდებელი ლაუნჯის ოპერატორები და ბანკი არ ახორციელებს 

ფინანსურ ან სხვა სახის კონტროლს აღნიშნული ლაუნჯების ფლობაზე ან ადმინისტრირებაზე. მათი გაღების დრო, 

აგრეთვე PP ცნობარსა და PP ვებგვერდზე მითითებული მომსახურების სახეები ყოველთვის განპირობებულია 

ინდივიდუალური ლაუნჯის ოპერატორის ადმინისტრაციული პროცედურებით და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს 

ბანკისგან წინასწარი წერილობითი ინფორმირების გარეშე. ბანკი არ არის ვალდებული აცნობოს კლიენტს რომელიმე ასეთი 

ცვლილების შესახებ, მიუხედავად იმისა, ცნობილია თუ არა მისთვის აღნიშნული ცვლილების თაობაზე. კლიენტს 

შეუძლია აღნიშნულ ცვლილებებს გაეცნოს PP ვებგვერდზე; 

6.2. ბანკი არ არის პასუხისმგებელი კლიენტისთვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიყენებულ ზარალზე, რომელიც ნებისმიერ 

დროს წარმოიშობა ლაუნჯის დახურვის გამო ან მისი გამოსვლით Priority Pass პროგრამიდან. ბანკი ასევე არ არის 

პასუხისმგებელი კლიენტის წინაშე მისთვის ან მისი თანმხლები პირისათვის მიყენებული რაიმე ზარალის ან ზიანის გამო, 

რომელიც მათ Priority Pass-ში მონაწილე ლაუნჯში ყოფნის დროს მიადგათ; 

6.3. იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკი გონივრულ ზომებს მიიღებს მის მიერ ლაუნჯების შესახებ გავრცელებული 

ინფორმაციის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად, ბანკი ვერ აგებს პასუხს კლიენტისთვის ლაუნჯების შესახებ შეცდომით 

მიწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე. 

 

7. ლაუნჯებში ვიზიტის პირობები და ქცევის წესები 

7.1. ლაუნჯში ვიზიტის პირობები და ქცევის წესები განისაზღვრება გამოყენების პირობებით, რომელიც განთავსებულია 

ვებგვერდზე − www.prioritypass.com და რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე პირობების განუყოფელ ნაწილს. 

 

8. საკომისიოების გადახდის წესი 

8.1. ბარათზე ფორმირებული ნებისმიერი დავალიანების (საკომისიოს) გადახდა ხორციელდება კლიენტის ნებისმიერი 

ანგარიშიდან (მათ შორის, საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან) შესაბამისი თანხის ჩამოჭრის გზით. ამასთან, ბანკის მიერ 

აღნიშნული თანხის კლიენტის ანგარიშიდან ჩამოჭრისათვის საჭირო არ არის კლიენტის წინასწარი თანხმობა; 

8.2. ბარათით მომსახურების, ბარათის გაუქმების, განახლების/აღდგენისა და დაბლოკვის საკომისიოებს ბანკი კლიენტის 

ბანკში არსებული ნებისმიერი ანგარიშიდან ჩამოჭრის კლიენტის მიერ მოთხოვნილი შესაბამისი ქმედების 

განხორციელებიდან 3  საბანკო დღის განმავლობაში; 

8.3. ლაუნჯში ვიზიტის საკომისიოების გადახდა არ ხდება ბარათის გამოყენებისთანავე. აღნიშნული საკომისიო კლიენტს 

ავტომატურად ჩამოეწერება ნებისმიერი ანგარიშიდან დავალიანების ფორმირებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის 

განმავლობაში;  

8.4. იმ შემთხვევაში, თუ ლაუნჯში ვიზიტის საკომისიო (მათ შორის, ლაუნჯში თანმხლები პირის ვიზიტის საკომისიო) და 

კლიენტის ბანკში არსებულ ანგარიშ(ებ)ზე განთავსებული თანხები სხვადასხვა ვალუტაშია, ბანკი განახორციელებს 

შესაბამისი თანხის კონვერტაციას საკომისიოს ჩამოჭრის დღეს ბანკში არსებული კომერციული კურსის შესაბამისად და 

მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოაჭრის კლიენტს ლაუნჯში ვიზიტის საკომისიოს (მათ შორის, ლაუნჯში თანმხლები პირის 

ვიზიტის საკომისიოს); 

8.5. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს ბანკში არსებულ არცერთ ანგარიშზე არ გააჩნია შესაბამისი დავალიანების (საკომისიოს) 

დაფარვისათვის საკმარისი თანხა (მათ შორის, წინამდებარე პირობების 4.4. პუნქტით გათვალისწინებული დასაჯავშნი 

თანხა), ბანკი უფლებამოსილია კლიენტის ნებისმიერ ანგარიშზე დაუშვას ოვერდრაფტი შესაბამისი ოდენობით მისი 

დაშვების მომენტისათვის ბანკში დადგენილი წესებისა და პირობების შესაბამისად და აღნიშნული ოვერდრაფტის 

თანხიდან მოახდინოს შესაბამისი ფორმირებული (საკომისიოს) დავალიანების დაფარვა (თანხის დაჯავშნა). ბანკის მიერ 

კლიენტის ანგარიშზე დაშვებულ ოვერდრაფტის თანხას დაერიცხება საპროცენტო სარგებელი ბანკში დადგენილი 

მაქსიმალური ოდენობით. 

 

9. პირობებში ცვლილებების შეტანა 

9.1. ბანკი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლიენტის წინასწარი თანხმობისა და აქცეპტის გარეშე შეიტანოს 

ცვლილებები წინამდებარე პირობებში;  

9.2. წინამდებარე პირობებში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებას ბანკი აცნობებს კლიენტს შესაბამისი ცვლილების ბანკის 

ვებგვერდზე − www.bankofgeorgia.ge განთავსების გზით. ცვლილებები კლიენტისათვის შეტყობინებულად ჩაითვლება 

ბანკის ვებგვერდზე განთავსების მომდევნო საბანკო დღეს; 

9.3. ლაუნჯის გამოყენების პირობებსა და ქცევის წესებში ცვლილებები განთავსდება ვებგვერდზე − www.prioritypass.ge და 

კლიენტისთვის შეტყობინებულად ჩაითვლება ვებგვერდზე განთავსების მომდევნო საბანკო დღეს; 

http://www.bankofgeorgia.ge/
http://www.prioritypass.ge/


                                                                                          
 

 

10. პირობების ძალაში შესვლა და მოქმედება 

10.1. წინამდებარე პირობები ძალაში შედის კლიენტის მიერ ბარათის დამზადების განაცხადის ხელმოწერისა და კლიენტისთვის 

ბარათის გადაცემის მომენტიდან; 

10.2. წინამდებარე პირობები მოქმედებს ბარათის მოქმედების ვადით (12 თვე); 

10.3. წინამდებარე პირობებისა მოქმედების ვადა შეიძლება შეწყდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ ბარათი გაუქმდება წინამდებარე 

პირობების მეოთხე პუნქტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. 


