
ცვლილება/დამატება ძალაშია 2021 წლის 01 მაისიდან. 

 

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

შემდეგი ცვლილება:  
 
 

1. შეიცავლოს „საბანკო მომსახურების პირობების“ 29-ე პრიმა მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით (დაემატოს საბაზისო საბანკო პროდუქტების ჩამონათვალი): 

 

“მუხლი 291. საბაზისო საბანკო პროდუქტები - „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება“ / „ბიზნეს 

კლიენტების ანგარიშის სტანდარტული მომსახურება“ / „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული 

მომსახურება“ /„ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“/„ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული 

მომსახურება +“ 

1. ბანკსა და კლიენტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება „საბაზისო საბანკო პროდუქტებით 

სარგებლობის შესახებ“ (“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების 

ანგარიშის სტანდარტული მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული 

მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის 

სრული მომსახურება +“).  

2. საბაზისო საბანკო პროდუქტებით სარგებლობა („ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის 

მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სტანდარტული მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების 

ანგარიშის სრული მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“/“ბიზნეს 

კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება +“) გულისხმობს მასში შემავალი საბანკო 

პროდუქტებით და შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობის უფლების მოპოვებას, ცალკეულ 

საბანკო პროდუქტზე/მომსახურებაზე ფიქსირებული საკომისიოს გადახდის სანაცვლოდ. 

3. საბაზისო საბანკო პროდუქტებში („ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება“/“ბიზნეს 

კლიენტების ანგარიშის სტანდარტული მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული 

მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის 

სრული მომსახურება +“) შემავალი საბანკო პროდუქტებია: 

3.1. ერთი მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში; 

3.2. ინტერნეტ ბანკინგის სრული პაკეტი; 

3.3. ვიზა ბიზნეს ბარათი (1 ცალი შემდეგი საბაზისო საბანკო პროდუქტებისთვის -„ბიზნეს 

კლიენტების ანგარიშის მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სტანდარტული 

მომსახურება“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება“; 2 ცალი შემდეგი 

საბაზისო საბანკო პროდუქტებისთვის - “ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება 

+“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება +“); 

3.4. 2 ცალი სადეპოზიტო ბარათი (აღნიშნული პროდუქტი არ შედის “ბიზნეს კლიენტების 

ანგარიშის სტანდარტულ მომსახურებაში“); 

3.5. SMS მომსახურება (1 აბონენტზე); 

3.6. ავტომატური გადარიცხვა; 

3.7. სატელეფონო პინ–კოდი. 

http://www.procreditbank.ge/


3.8. ინდივიდუალური კურსით საკონვერტაციო ოპერაციების წარმოება (მხოლოდ შემდეგი 

საბაზისო საბანკო პროდუქტებისთვის - “ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება 

+“/“ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება +“). 

4. ევროსთან მიმართებაში ლარის გაცვლითი კურსის მკვეთრი რყევების შემთხვევაში, ბანკი 

უფლებამოსილია, აღნიშნულის გამო, წელიწადში ორჯერ, ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე 

მუხლით განსაზღვრული “ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“/“ბიზნეს კლიენტების 

ანგარიშის სრული მომსახურება +“-ის საბაზისო საბანკო პროდუქტების სარგებლობისთვის 

დადგენილი ფიქსირებული საკომისიოს ოდენობა.” 

 

 

 

 

 

 
 


