
ცვლილებები ძალაშია  02.10.2020-დან. 

ინტერნეტ-გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ  დამატებით სახელშეკრულებო პირობებში 
შევიდა შემდეგი ცვლილებები: 

1. დამატებითი სახელშეკრულებო პირობებს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მუხლი 273“:   
მუხლი 273. სპეციალური პირობები სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემა“-ის ფარგლებში 
გაცემული სესხებისათვის 
1. მსესხებელი გაცნობილია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის #163 დადგენილებას (მასში შესული 

ყველა ცვლილბა-დამატებებით, შემდგომ „დადგენილება“), მისთვის ნათელი და გასაგებია დადგენილებით 
მოთხოვნილი წესები და პირობები, გაცნობიერებული აქვს პროგრამაში მონაწილეობის პირობები და იღებს 
ვალდებულებას მათი ჯეროვნად, დროულად და კეთილსინდისიერად შესრულებაზე; 

2. საკრედიტო საგარანტიო სქემის სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ფარგლებში (შემდგომში: „სახელმწიფო 
პროგრამა“), სახელმწიფო პროგრამის ნებისმიერი პირობ(ებ)ის დარღვევის გამო 
მსესხებლის/თანამსესხებლისათვის პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში, მსესხებელი/თანამსესხებელი 
ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაფაროს დაკისრებული პირგასამტეხლო. ამასთან, ზემოაღნიშნული 
პირგასამტეხლოს ამოღების მიზნებისათვის ბანკი უფლებამოსილია 
მსესხებლის/თანამსესხებლის/სოლიდარული თავდების ანგარიშებიდან (ნებისმიერ ვალუტაში) უაქცეპტოდ, 
მათი თანხმობის და დამატებითი შეტყობინების გარეშე, მრავალჯერადად, ჩამოწეროს შესაბამისი ოდებოს 
თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს სრულად დასაფარად. იმ შემთხვევაში თუ ჩამოსაწერი თანხა 
განსხვავდება ეროვნული ვალუტისაგან, თანხის კონვერტაცია მოხდება თანხის ჩამოწერის დღეს არსებული 
ბანკის კომერციული კურსის შესაბამისად, რაზეც მსესხებლი/თანამსესხებელი, თავდები აცხადებენ თანხმობას; 

3. დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და დადგენილების შესაბამისად, 
მსესხებელისათვის ცნობილია, რომ სააგენტო უფლებამოსილია მსესხებელზე გაცემული საკრედიტო 
გარანტიის მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში, ბანკთან ან მსესხებელთან წინასწარი შეთანხმების 
გარეშე, ნებისმიერ დროს, განახორციელოს მსესხებლის მიერ 
მიღებული/რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული კრედიტის  მიზნობრიობის მონიტორინგი და 
შესრულებაზე კონტროლი; 

4. მსესხებლი/თანამსესხებელი, თავდები, იპოთეკით დატვირთული/დაგირავებული ქონების მესაკუთრე 
აცხადებს თანხმობას, რომ დადგენილებით განსაზღვრული საფუძვლებით, სააგენტოს (სსიპ „აწარმოე 
საქართველოში“) მიერ ბანკისაგან ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მიერ 
მოხდება მოთხოვნილი ინფორმაციის და დოკუმენტაციის მიწოდება, გარდა ბანკსა და მსესხებელს შორის 
გაფორმებული შეთანხმებითა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კონფიდენციალურად 
მიჩნეული ინფორმაციისა; 

5. მსესხებელი ასევე თანახმაა სააგენტოს მიერ შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ბანკმა სააგენტოს გადასცეს 
პროგრამის ფარგლებში გაცემული/რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული კრედიტ(ებ)ის გრაფიკ(ებ)ი და 
მასში შესული ყველა ცვლილება/დამატება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

6. მსესხებელს უფლება აქვს უარი თქვას სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე ნებისმიერ დროს ან/და 
მოითხოვოს სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული უზრუნველყოფის სხვა უზრუნველყოფით სრულად ან 
ნაწილობრივ ჩანაცვლება, რისთვისაც იგი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ 14 (თოთხმეტი) დღით ადრე, 
წერილობით შეატყობინოს ბანკს. ზემოაღნიშნული უფლების განხორციელება დამოკიდებულია ბანკის 
თანხმობაზე; 

7. იმ შემთხვევაში თუ მსესხებლი/თანამსესხებელი, თავდების, იპოთეკით დატვირთული/დაგირავებული ქონების 
მესაკუთრის მიერ დაირღვევა სახელწიფო პროგრამით სარგებლობის პირობები, დადგენილებით 
დაკისრებული ვალდებულებები, ასევე ბანკთან გაფორმებული ნებისმიერი ხელშეკრულებითა და წინამდებარე 
დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულებები, რის გამოც, ნებისმიერი მიზეზით, სააგენტო გააუქმებს, უკან გაიწვევს ან 
შეამცირებს სესხის უზრუნველყოფას, მსესხებელი იღებს ვალდებულებას შეავსოს სესხის უზრუნველყოფა 
დაუყოვნებლივ, ან ბანკის მიერ საამისოდ განსაზღვრულ ვადაში. შევსება უნდა მოხდეს ბანკის მიერ 
მოთხოვნილი ოდენობითა და განსაზღვრული პირობებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია 
გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობითა და ხელშეკრულებ(ებ)ით მისთვის მინიჭებული 
უფლებამოსილებები. 
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