
ცვლილებები ძალაშია  20.12.2019-დან. 

ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ საბანკო მომსახურების პირობებში შევიდა 

შემდეგი ცვლილებები: 

1. საბანკო მომსახურების პირობებს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მუხლი 72:   

”მუხლი 72: გადასახდელად უვარგისი უცხოური ვალუტის ბანკნოტების კლიენტისათვის უკან დაბრუნება 

1. აღნიშნული მუხლი ვრცელდება კლიენტის მიერ საგადახდო სისტემების/ინსტრუმენტების 
საშუალებით, მათ შორის აპარატებით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით, საკუთარ ან მესამე პირის 
ანგარიშზე თანხის განთავსების შედეგად, გადახდილი თანხიდან,  გადასახდელად უვარგისი 
უცხოური ვალუტის (ევრო და აშშ დოლარი) ბანკნოტებზე. 

2. გადასახდელად უვარგის უცხოური ვალუტის ბანკნოტად მიიჩნევა შემდეგი დაზიანების მქონე 
ბანკნოტი: 

2.1. მნიშვნელოვნად დაზიანებული, მათ შორის დახეული/ჩახეული, დაფლეთილი და ნებისმიერი 
გზისა და საშუალების გამოყენებით შეწებებული ბანკნოტი; 

2.2. ბანკნოტი რომელსაც პირვანდელი შეფერილობა აქვს დაკარგული ან/და მნიშვნელოვნად 
გაუფერულებული; 

2.3. ბანკნოტი, რომელიც ნაწილობრივ დამწვარია, აღენიშნება გვერდების, ბანკნოტის ზედაპირის ან 
დამცავი ნიშნების დაზიანებები, რომელიც შესაძლოა გამოწვეული იყოს დამწვრობით; 

2.4. ზეთით, საღებავით, მელნით ან ნებისმიერი სახის ქიმიური ნივთიერებითა თუ რეაქტივების 
სრულად ან 30%-ზე მეტად დასვრილი/დაზიანებული ბანკნოტი; 

2.5. სრულად ან ნაწილობრივ დაობებული ბანკნოტი, მიუხედავად ობის ზომისა და დაზიანების 
ხრისხისა; 

2.6. ფიზიკური ზემოქმედებით დაზიანებული ბანკნოტი, სადაც შეცვლილია ძირითადი სურათი, 
პორტრეტი, ნომინალი, ამოცლილია/დაზიანებულია დამცავი ძაფი, აღინიშნება წარწერები, რაც 
აძნელებს ბანკნოტის გარჩევას და ა.შ.; 

2.7. ბანკნოტი, რომელსაც აღენიშნება ერთმნიშვნელოვანი ბეჭდური ხარვეზები, როგორიცაა წყლის 
ნიშნის, დამცავი ძაფის არარსებობა, დაზიანება, შეცვლა ან არასათანადო მდებარეობა, ასევე 
სადაც აღინიშნება გამოსახულების ბეჭდური სიფერმკრთალე; 

2.8. ბანკნოტის გეომეტრიული ზომის 3 (სამი) მილიმეტრზე მეტად ცვლილება; (შემცირება/გაზრდა) 
2.9. 1974 წლამდე გამოშვებული უცხოური ვალუტის ბანკნოტები, მიუხედავად იმისა, ფიზიკურად 

დაზიანებულია თუ არა. 
3. კლიენტის მიერ საგადახდო სისტემების/ინსტრუმენტების საშუალებით შემოტანილი თანხა ბანკის 

თანამშრომლის მიერ შემოწმდება და გადაითვლება თანხის შემოტანიდან  30 (ოცდაათი) სამუშაო 
დღის განმავლობაში; 

4. იმ შემთხვევაში თუ თანხის გადათვლისა და შემოწმების დროს აღმოჩნდება, რომ კლიენტის მიერ 
შემოტანილი უცხოური ვალუტის  ბანკნოტი/ბანკნოტები არის გადასახდელად უვარგისი, ბანკი 
უფლებამოსილია ანგარიშის მფლობელის დამატებითი თანხმობისა და დასწრების გარეშე, 
გადასახდელად უვარგისად ჩათვლილი  ბანკნოტების შესაბამისი ოდენობის თანხა აღრიცხოს 
დანაკლისად; 

5. თანხის დანაკლისად აღრიცხვის შემდეგ, ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ანგარიშის 
მფლობელისაგან დამატებითი თანხმობის გარეშე, ჩამოჭრას შესაბამისი ოდენობის თანხა მისი 
ნებისმიერი ანგარიშიდან, ამისათვის ბანკი ასევე უფლებამოსილია ანგარიშის მფლობელის 
ნებისმიერ ანგარიშზე არსებული თანხა კლიენტის ხარჯზე დააკონვერტიროს შესაბამის ვალუტაში, 
ბანკის მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად; 

6. ანგარიშის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მიერ გადასახდელად უვარგისად მიჩნეული 
ბანკნოტები უკან დაიბრუნოს ბანკის მხრიდან შესაბამისი შეტყობინებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის 
განმავლობაში ბანკის მიერ დაბრუნებისათვის განსაზღვრული ფილიალისათვის მიმართვის გზით. 
დაბრუნებას არ ექვემდებარება საეჭვო ბანკნოტები; 

http://www.procreditbank.ge/


7. აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, ბანკი არ არის ვალდებული დამატებით 
შეატყობინოს კლიენტს გადასახდელად უვარგისად მიჩნეული ბანკნოტ(ებ)-ის დაბრუნების 
თაობაზე. ასეთი   ბანკნოტ(ებ)ი შეინახება ბანკში, ბანკის მიერ განსაზღვრულ ადგილას და 
დაუბრუნდება კლიენტს, მის მიერ ბანკისათვის წერილობითი მომართვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის 
განმავლობაში;  

8. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშის მფლობელის ანგარიშ(ებ)ზე დანაკლისის აღრიცხვის დროს არ 
აღმოჩნდება დანაკლისის დასაფარად საკამრისი თანხა, აღნიშნული გამოიწვევს ანგარიშის 
მფლობელი კლიენტის არასანქცირებულ ოვერდრაფტში გასვლას/არასანქცირებული 
ოვედრაფტის ამოქმედებას იმ ოდენობით, რა ოდენობით თანხა დარჩება დაუფარავი; 

9. ამ მუხლის მიზნებისათვის, არასანქცირებული ოვერდრაფტის ამოქმედება გულისხმობს საგადახდო 
სისტემებით/ინსტრუმენტებით (პლასტიკური ბარათებით და ა.შ.) განხორციელებული 
ტრანზაქცი(ებ)ით გადახდილი თანხიდან, ბანკის მიერ გადასახდელად უვარგისად მიჩნეული 
ბანკნოტების გამო, ანგარიშის მფლობელის ანგარიშ(ებ)ზე აღრიცხული დანაკლისის შედეგად 
წარმოქმნილ ოვერდრაფტს (სადებეტო სალდო/დავალიანება); 

10. ანგარიშის მფლობელის არასანქცირებულ ოვერდრაფტში გასვლა გამოიწვევს არასანქცირებული 
ოვერდრაფტის სრულ თანხაზე წლიური 36%-ი  დარიცხვას. დარიცხვა დაიწყება ბანკის მიერ 
ანგარიშის მფლობელის ანგარიშ(ებ)ზე არასანქცირებული ოვერდრაფტის ამოქმედებიდან 2 (ორი) 
კალენდარული დღის შემდეგ და გაგრძელდება მანამ, სანამ სრულად არ დაიფარება 
არასანქცირებული ოვერდრაფტის თანხა, მასზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელის ჩათვლით 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

11. თანხის გადათვლის შემდეგ ბანკის მიერ დანაკლისის ანაზღაურების მიზნით ანგარიშის 
მფლობელის ანგარიშ(ებ)იდან ჩამოჭრილი თანხის და გადასახდელად უვარგისად მიჩნეული  
ბანკნოტ(ებ)ის უკან დაბრუნების შესახებ, შესაბამისი მოქმედებების დღესვე ეცნობება ანგარიშის 
მფლობელს მასთან შეთანხმებული ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხის (მოკლე ტექსტური 
შეტყობინება, ინტერნეტბანკი, სატელეფონო ზარი და ა.შ.) საშუალებით;  

12. ანგარიშის მფლობელის მიმართ არასანქცირებული ოვერდრაფტის დაფარვის მოთხოვნით 
შესაბამისი შეტყობინებების სიხშირე განისაზღვრება ცალმხრივად ბანკის მიერ; 

13. შესაბამისი დანაკლისის აღმოჩენისა და აღრიცხვის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია არ 
შეასრულოს/დაასრულოს ანგარიშის მფლობელის მიერ შესასრულებლად წარმოდგენილი ის 
საგადახდო დავალება, რომელიც ჯერ კიდევ დაუსრულებელია (გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტში 
განსახორციელებელი გადარიცხვის შესახებ წარმოდგენილი საგადახდო დავალებისა) და 
აღნიშნული თანხა მიმართოს დანაკლისის დასაფარად, რის თაობაზეც ანგარიშის მფლობელის 
ინფორმირება მოხდება დადგენილი წესით; 

14. იმ შემთხვევაში თუ, არასანქცირებული ოვერდრაფტი არ დაიფარება 30 (ოცდაათი) კალენდარული 
დღის განმავლობაში, ბანკი უფლებამოსილია არასანქცირებული ოვერდრაფტის სრულად 
დაფარვამდე დაბლოკოს კლიენტის სახელზე არსებული ნებისმიერი საგადახდო ინსტრუმენტის 
მოქმედება, შეზღუდოს/შეაჩეროს მისი გამოყენება იმ ვადით, სანამ არ დაიფარება სრულად 
არასანქცირებული ოვერდრაფტის დავალიანება, ან/და მიმართოს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ ნებისმიერ ღონისძიებას, მათ შორის, მიმართოს სარჩელით 
სასამართლოს ან წარადგინოს განცხადება სააღსრულებო ბიუროში გამარტივებული 
საქმისწარმოების დაწყების მოთხოვნით. “ 

 
 
 
 


