
 

 

ძვირფასო მომხმარებლებო, 

 

გაცნობებთ რომ 2018 წლის 2 ივლისიდან ცვლილებები შედის შპს „გალერია თბილისის“,  შპს „რაკიინ 

აფთაუნ დეველოპმენტი“(Tbilisi Mall)- ს და შპს “Retail Group Georgia“-ს  სასაჩუქრე ბარათების პირობებში.  

1. შპს „გალერია თბილისის“ სასაჩუქრე ბარათების პირობებში შეიცვალოს 3.7.1 და 3.9-3.14 

პუნქტ(ებ)ი/ქვეპუნქტ(ებ)ი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

3.7.1.  თანხის განაღდება (გარდა 3.10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევ(ებ)ისა) 

3.9 კლიენტი უფლებამოსილია სასაჩუქრე ბარათზე ჩარიცხული თანხა გამოიყენოს სასაჩუქრე ბარათის ვადის 

გასვლამდე.  

3.10 სასაჩუქრე ბარათის დაზიანების/ვადის გასვლის შემთხვევაში, ბარათის მფლობელის მიერ შესაძლებელია 

სასაჩუქრე ბარათზე არსებული ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადატანა საკუთარ (ბანკში 

არსებულ) ანგარიშზე, ბანკის სერვის ცენტრში სასაჩუქრე ბარათის და შესაბამისი განცხადების წარდგენის 

საფუძველზე.  

3.11 შესაძლებელია კლიენტმა სასაჩუქრე ბარათი გადასცეს სხვა პირს. ასეთ შემთხვევაში სასაჩუქრე ბარათის ახალ 

მფლობელი სრულად უნდა გაეცნოს სასაჩუქრე ბარათით სარგებლობის პირობებს.  

3.12 სასაჩუქრე ბარათის პირობები განთავსებულია ბანკის ვებ-გვერდზე www.bankofgeorgia.ge. ბანკი 

უფლებამოსილია კლიენტის დამატებითი თანხმობის ან/და აქცეპტის გარეშე შეიტანოს ცვლილება 

პირობებში, რის შესახებაც კლიენტს ეცნობება ამავე ვებ-გვერდის საშუალებით.   

3.13 სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალში ცვლილების შესახებ კლიენტს ეცნობება სავაჭრო ცენტრის ვებ-გვერდის 

www.galleria.ge საშუალებით. 

3.14 სასაჩუქრე ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში ბარათი არ ექვემდებარება აღდგენას, ასევე უკან არ ბრუნდება 

ბარათზე არსებული ნაშთი.  

 

2. შპს „რაკიინ აფთაუნ დეველოპმენტი“(Tbilisi Mall)-ს სასაჩუქრე ბარათების პირობებში შეიცვალოს 3.7.1 

და 3.9-3.14 პუნქტ(ებ)ი/ქვეპუნქტ(ებ)ი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

 

3.7.1.   თანხის განაღდება (გარდა 3.10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევ(ებ)ისა) 

3.9 კლიენტი უფლებამოსილია სასაჩუქრე ბარათზე ჩარიცხული თანხა გამოიყენოს სასაჩუქრე ბარათის ვადის 

გასვლამდე.  

3.10 სასაჩუქრე ბარათის დაზიანების/ვადის გასვლის შემთხვევაში, ბარათის მფლობელის მიერ შესაძლებელია 

სასაჩუქრე ბარათზე არსებული ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადატანა საკუთარ (ბანკში 

არსებულ) ანგარიშზე, ბანკის სერვის ცენტრში სასაჩუქრე ბარათის და შესაბამისი განცხადების წარდგენის 

საფუძველზე.  

3.11 შესაძლებელია კლიენტმა სასაჩუქრე ბარათი გადასცეს სხვა პირს. ასეთ შემთხვევაში სასაჩუქრე ბარათის ახალ 

მფლობელი სრულად უნდა გაეცნოს სასაჩუქრე ბარათით სარგებლობის პირობებს.  

3.12 სასაჩუქრე ბარათის პირობები განთავსებულია ბანკის ვებ-გვერდზე www.bankofgeorgia.ge. ბანკი 

უფლებამოსილია კლიენტის დამატებითი თანხმობის ან/და აქცეპტის გარეშე შეიტანოს ცვლილება 

პირობებში, რის შესახებაც კლიენტს ეცნობება ამავე ვებ-გვერდის საშუალებით.   

3.13 სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალში ცვლილების შესახებ კლიენტს ეცნობება სავაჭრო ცენტრის ვებ-გვერდის 

www.tbilisimall.com საშუალებით. 

3.14 სასაჩუქრე ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში ბარათი არ ექვემდებარება აღდგენას, ასევე უკან არ ბრუნდება 

ბარათზე არსებული ნაშთი.  

 

 

http://www.bankofgeorgia.ge/
http://www.bankofgeorgia.ge/
http://www.tbilisimall.com/


 

შპს “Retail Group Georgia“-ს სასაჩუქრე პირობებში შეიცვალოს 3.10.1, 3.11 და 3.13 პუნქტები              

(სასაჩუქრე ბარათის პირობები განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.rggcard.ge) ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

3.10.1. თანხის განაღდება (გარდა 3.13 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევ(ებ)ისა); 

3.11 ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში შესაძლებელია ბარათის დაბლოკვა კლიენტის მოთხოვნის 

საფუძველზე, ტელეფონ ბანკის მეშვეობით ან/და სერვის ცენტრისათვის მიმართვით. ბარათის განბლოკვა 

შესაძლებელია ამავე წესით. 

3.13 ბარათის დაზიანების/ვადის გასვლის შემთხვევაში, კლიენტის მიერ შესაძლებელია  ბარათზე 

არსებული ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადატანა საკუთარ (ბანკში არსებულ) ანგარიშზე, 

ბანკის სერვის ცენტრში  ბარათის და შესაბამისი განცხადების წარდგენის საფუძველზე. 

 

პატივისცემით, 

სს საქართველოს ბანკი 

http://www.rggcard.ge/

