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ს აბანკო მომსახურების პირობების დანართი N7 - ანაბარი „დეპოზიტი+ ”-ის  ( შე მ დგო მ ში - დე პო ზიტი)  ს ტან დარ ტულ ი პირ ო ბე ბი  
 

 

1. დეპოზიტზე თა ნხის და მა ტება  შესა ძლებელია  შეუზღუდა ვი მოცულობით და  რა ოდენობით. 

2. დეპოზიტის შემნა ხველი წიგნა კი გა იცემა  მხოლოდ დეპოზიტორის მოთხოვნის შემთხვევა ში. 

3. დეპოზიტის თა ნხის ცვლილება  შეუძლებელია  დეპოზიტის მოქმედების მთელი ვა დის გა ნმა ვლობა ში. ა მა სთა ნ, დეპოზიტორის მიერ დეპოზიტის 

ვა და ზე ა დრე და რღვევის შემთხვევა ში, დეპოზიტორი მიიღებს დეპოზიტის ძირითა დ თა ნხა ს  და დეპოზიტის ძირითა დი თა ნხის გა ნთა ვსების დღიდა ნ 

და რღვევის დღემდე ფა ქტობრივა დ დარიცხული სა პროცენტო სარგებლის ნა ხევა რს, ბა ნკში და დენილი პირობების შესა ბა მისა დ. ა მა სთა ნ, ბა ნკის მიერ 

ზედმეტა დ გა და ხდილი სა პროცენტო სა რგებლის და კა ვება  გა ნხორციელდება  დეპოზიტის ძირითა დი თა ნხიდა ნ . 

4. დეპოზიტის მომსა ხურე მიმდინარე ა ნგარიში გა მოიყენება  მხოლოდ დეპოზიტზე თა ნხის შეტა ნისა და დეპოზიტიდა ნ  თა ნხის (მა თ შორის და რიცხული 

სა პროცენტო სა რგებლის) გა ტა ნისა თვის, როგორც ნა ღდი, ისე უნა ღდო ა ნგა რიშსწორების გზით. 

5. სა პროცენტო სა რგებელი და ერიცხება  მხოლოდ დეპოზიტის ძირითა დ თა ნხა ს. სა პროცენტო სა რგებლის და რიცხვა  მოხდება  ყოველდღიურ ნა შთზე. 

6. დეპოზიტზე და რიცხული სა პროცენტო სა რგებლის კა პიტა ლიზა ცია  მოხდება  დეპოზიტის  მომსა ხურე მიმდინა რე ა ნგა რიშზე, ყოველთვიურა დ. 

7. დეპოზიტის ძირითა დი თა ნხის ა ნ/და  მა სზე და რიცხული სა პროცენტო სა რგებლის გა ნა ღდების სა კომისიო დეპოზიტის ვა დის გა სვლის შემდეგ 

შეა დგენს 0 (ნული) ლა რს , ხოლო ვა დაზე ადრე განაღდების საკომისიოს მოცულობა გა ნისა ზღვრება  ბა ნ კის მიერ ცა ლმხრივა დ, კლიენტის და მა ტებითი 

თა ნხმობისა  თუ ა ქცეპტის გა რეშე. 

8. დეპოზიტის მოქმედების პერიოდში, ბა ნკი უფლება მოსილია  ნებისმიერ დროს, დეპოზიტორის და მა ტებითი თა ნხმობისა  და  ა ქცეპტის გა რეშე , 

შეცვა ლოს დეპოზიტის პირობები (მა თ შორის სა პროცენტო სა რგებლის მოცულობა  და  მისი და რიცხვის წესი). ა მა სთა ნ, თუ ა ღნიშნული ცვლილება : 

8.1. ა უა რესებს დეპოზიტორის მდგომა რეობა ს, ბა ნკი ვა ლდებულია  ა სეთი ცვლილების შესა ხებ ა ცნობოს დეპოზიტორს ა რა ნა კლებ 30 (ოცდა ა თი) 

კა ლენდა რული დღით ა დრე. ა სეთ შემთხვევა ში, დეპოზიტორი უფლება მოსილია  შესა ბა მისი შეტყობინების მიღებიდა ნ ა რა უგვია ნეს  7 (შვიდი) 

კა ლენდა რული დღის ვა და ში წერილობითი სა ხით გა ნა ცხა დოს უა რი ა ღნიშნულ ცვლილებებზე, შესა ბა მისა დ, ცვლილება  ა რ შევა  ძა ლა ში და  ბა ნკი 

უფლება მოსილი იქნება  30 (ოცდა ა თი) კა ლენდა რული დღის ვა და ში დეპოზიტის ძირითა დი თა ნხა  და  მა სზე და რიცხული სა პროცენტო სა გებელი  

ჩა რიცხოს დეპოზიტის მომსა ხურე მიმდინა რე ა ნგა რიშზე, რა ც წა რმოა დგენს ხელშეკრულების ცა ლმხრივ შეწყვეტა ს ბა ნკის მხრიდა ნ. იმ შემ თხვევა ში, 

თუ დეპოზიტორი ა რ გა მოიყენებს ა მ პუნქტით მინიჭებულ უფლება მოსილება ს, ა ღნიშნული ცვლილებები შევა  ძა ლა ში, ბა ნკის მიერ გა ნსა ზღვრული 

პირობების შესა ბა მისა დ. 

8.2. ა რ ა უა რესებს დეპოზიტორის მდგომარეობას, ბანკი ვა ლდებულია გა უგზა ვნოს შეტყობინება  დეპოზიტორს ა სეთი ცვლილების შესა ხებ ა რა უგვია ნეს 30 

(ოცდა ა თი) კა ლენდა რული დღის ვა და ში. 

9. წინა მდება რე სტა ნდა რტული პირობებით გა ნსა ზღვრული ურთიერთობის ფა რგლებში, მხა რეთა  შორის კომუნიკა ცია  გა ნხორციელდება  სა ბა ნკო 

მომსა ხურების პირობებით გა ნსა ზღვრული კომუნიკა ციის წესების შესა ბა მისა დ. 
 

 

 

  

 


