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

შემდეგი ცვლილება:  
 

1. „საბანკო მომსახურების პირობებს“ დაემატოს 153 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 153. სადეპოზიტო სერტიფიკატი 

1. ბანკსა და კლიენტს შორის ფორმდება ,,სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება”. 

2. სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის არამატერიალიზებული მიმოქცევადი ფინანსური ინსტრუმენტი 

(საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი)) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით 

გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს (შემდგომში ასევე „კლიენტი“) გადაუხადოს 

სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა. 

3. ბანკი უშვებს სტანდარტულ სადეპოზიტო სერტიფიკატს ეროვნულ ვალუტაში და 

არასტანდარტულ სადეპოზიტო სერტიფიკატს უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი და ევრო). 

4. ხელშეკრულების თანახმად კლიენტი იხდის სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური 

ღირებულების თანხას, რომელსაც ბანკი დაარიცხავს სარგებელს და სერტიფიკატის დაფარვის 

თარიღის დადგომისთანავე, ხელშეკრულებითა და წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი 

წესითა და პირობებით, გადაუხდის კლიენტს სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალურ 

ღირებულებას. ამასთან, სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება გულისხმობს თანხებს, 

რომელიც კლიენტის მიერ გადაცემული იქნა ბანკისათვის სადეპოზიტო სერტიფიკატის 

მისაღებად და რომელიც ბანკის მიერ უკან უნდა დაუბრუნდეს სერტიფიკატის მფლობელს 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადის ბოლოს (დაფარვის თარიღი).  

5. კლიენტის მიერ სერტიფიკატის ფლობა დასტურდება ბანკის მიერ გაცემული ამონაწერით 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის რეესტრიდან.  კლიენტისთვის ცნობილია, რომ ამონაწერი არ 

წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს და ადასტურებს მხოლოდ მხარეებს შორის არსებულ 

სამართლებრივ ურთიერთობებს.  

6. ბანკის მიერ გაცემული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ტიპია - საპროცენტო.  

7. საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენით, კლიენტი საპროცენტო სარგებელს მიიღებს 

წელიწადში ერთხელ, ხოლო სერტიფიკატის საწყის თანხას - დაფარვის თარიღში. სადეპოზიტო 

სერტიფიკატზე პროცენტის დარიცხვა დაიწყება სერტიფიკატის გამოშვების თარიღის მომდევნო 

დღიდან. 

8. სერტიფიკატის მოქმედების განმავლობაში ბანკს უფლება აქვს კლიენტისგან  გამოისყიდოს 

სერტიფიკატი ურთიერთშეთანხმებული ფასით. 

9. კლიენტისთვის ცნობილია და ეთანხმება, რომ ბანკის მიერ სერტიფიკატის გამოსყიდვა 

წარმოადგენს ბანკის უფლებამოსილებას და არა მის ვალდებულებას. სერტიფიკატის ბანკის მიერ 

გამოსყიდვის შემთხვევაში ბანკი სერტიფიკატის მფლობელს სერტიფიკატის გამოსყიდვის 

სანაცვლოდ გადაუხდის სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ საფასურს.  

10. ბანკის მიერ სერტიფიკატის გამოსყიდვა ავტომატურად იწვევს სადეპოზიტო სერტიფიკატის 

ხელშეკრულების შეწყვეტას.  

11. დაუშვებელია გაყიდული სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობების, კერძოდ თანხის, ვალუტის, 

ვადისა და/ან პროცენტის ცვლილება. ამასთან, ბანკი იტოვებს უფლებას, სერტიფიკატის პირობების 

გარდა,  ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება და 

საბანკო მომსახურების პირობები იმისათვის, რომ იგი შესაბამისობაში მოვიდეს ბანკში დადგენილ 
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ახალ წესებთან/გადაწყვეტილებებთან, შეცვლილ საბაზრო პირობებთან, საბანკო პრაქტიკასთან 

ან/და კანონმდებლობასთან.  

12. დაუშვებელია სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნაწილობრივი გასხვისება/გამოსყიდვა, თანხის 

დამატება ან ერთი სერტიფიკატის რამდენიმე პირის მიერ ფლობა. 

13. კლიენტს უფლება აქვს სადეპოზიტო სერტიფიკატის მოქმედების ვადაში გაასხვისოს სადეპოზიტო 

სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გასხვისება შესაძლებელია განხორციელდეს მესამე პირზე, რომელიც 

არ წარმოადგენს ხელშეკრულების მხარეს და გახსნილი აქვს ანგარიშ(ებ)ი სს „პროკრედიტ ბანკში“. 

14. სერტიფიკატთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანგარიშსწორება (შეძენა, საპროცენტო სარგებლის 

გადახდა, დაფარვა, გასხვისება, გამოსყიდვა) უნდა განხორციელდეს კლიენტის მიმდინარე 

ანგარიშის მეშვეობით.  

15. სერტიფიკატის გასხვისების შესახებ გარიგება დგება სერტიფიკატის გასხვისების დავალების 

ფორმით. სერტიფიკატის გასხვისების დავალების ფორმას, გარდა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ადგენს ბანკი. გასხვისების დავალების გაფორმების შემდგომ, 

ბანკი უზრუნველყოფს შემძენის მიმდინარე ანგარიშიდან, თანხის სერტიფიკატის მფლობელის 

მიმდინარე ანგარიშზე გადარიცხვას, ხოლო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ახალ შემძენზე 

გადაფორმებას/რეგისტრაციას. 

16. სერტიფიკატის გასხვისებისას ბანკის სასარგებლოდ ხდება სადეპოზიტო სერტიფიკატის 

გასხვისების საკომისიოს გადახდა, რომლის გადახდის ვალდებულება ეკისრება სერტიფიკატის 

მფლობელს/გამყიდველს ან/და სერტიფიკატის შემძენს/მყიდველს გასხვისების თარიღისთვის 

ბანკში არსებული ტარიფების/პირობების შესაბამისად. 

17. სადეპოზიტო სერტიფიკატი გასხვისებულად ჩაითვლება მხარეთა შორის ანგარიშსწორების 

შესრულებისა და სერტიფიკატის რეესტრში სერტიფიკატის გასხვისების თაობაზე შესაბამისი 

ჩანაწერის გაკეთებისას. ზემოაღნიშნული პროცესის დასრულებისთანავე სერტიფიკატის შემძენს 

გადაეცემა ბანკის მიერ გაცემული ამონაწერი სერტიფიკატის რეესტრიდან.  

18. სერტიფიკატის გასხვისების შემდეგ ან/და გასხვისების ყოველ ჯერზე, სერტიფიკატის შემძენი 

იკავებს სერტიფიკატის წინა მფლობელის ადგილს და მასზე სრულად ვრცელდება წინამდებარე 

საბანკო მომსახურებისა და სადეპოზიტო სერტიფიკატის  ხელშეკრულების პირობები, ასევე 

განცხადებები და ყველა ის პირობა, რომელიც სერტიფიკატის სარგებლობას, ფლობასა და 

განკარგვას უკავშირდება, აღნიშნული მიზნით სერტიფიკატის ახალ მფლობელთან/შემძენთან 

ფორმდება სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება.  

19. თუ სადეპოზიტო სერტიფიკატი წარმოადგენს ბანკის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას, 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისება  დაუშვებელია. 

20. ბანკი ვალდებულია სერტიფიკატის გაყიდვა და გასხვისება დაარეგისტრიროს სერტიფიკატის 

რეესტრში.  

21. კლიენტისთვის ცნობილია და ადასტურებს, რომ სერტიფიკატის გასხვისება დაშვებულია მხოლოდ 

სასყიდლიანი გარიგების სახით, ხოლო ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს ფულადი სახით.  

22. სერტიფიკატის დაფარვის თარიღის დადგომისთანავე ან ბანკის მიერ კლიენტთან შეთანხმებულ 

ფასად სერტიფიკატის გამოსყიდვის შემდეგ, ხდება სერტიფიკატის დაფარვა და სერტიფიკატის 

რეესტრში შესაბამისი ჩანაწერის გაუქმება. ასევე წყდება სერტიფიკატის პირობებით 

გათვალისწინებული სარგებლის დარიცხვა.“ 

 
 


