
ცვლილებები ძალაშია 12/09/2017–დან 

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

შევიდა შემდეგი ცვლილებები: 

1. შეიცვალოს საბანკო მომსახურებნის პირობების მე-3 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:   

„მუხლი 3.  ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

1.   კლიენტი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ 

დროს, ცალმხრივად, მრავალჯერადად შეიტანოს ნებისმიერი შინაარსის დამატება/ცვლილება 

კლიენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში (მათ შორის იმ დოკუმენტებში და პირობებში, 

რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების შემადგენელ/განუყოფელ ნაწილს), საბანკო 

მომსახურების პირობებში (წინამდებარე დოკუმენტში) და/ან ტარიფებში, რომლითაც:  

ა) ცვლილება შევა უკვე არსებულ უფლებაში და/ან ვალდებულებაში, ან/და განისაზღვრება 

ბანკის და/ან კლიენტის ახალი უფლება და/ან ახალი ვალდებულება.  

ბ) შეიცვლება უკვე არსებული საკომისიო(ებ)ის/საფასურ(ებ)ის/სხვა სახის გადასახდელი 

თანხების ტარიფების ოდენობა და/ან დაწესდება ახალი საკომისიო(ებ)ი/საფასურ(ებ)ი/სხვა 

სახის გადასახდელი თანხები და მათი ტარიფები. 

2. ხელშეკრულებაში (მათ შორის იმ დოკუმენტებში და პირობებში, რომლებიც წარმოადგენს 

ხელშეკრულების შემადგენელ/განუყოფელ ნაწილს), ასევე საბანკო მომსახურების პირობებში, 

განხორციელებული ცვლილებები/დამატებები აისახება წინამდებარე დოკუმენტში, ხოლო 

ტარიფებში შესული ცვლილებები/დამატებები აისახება ბანკის შესაბამის დოკუმენტში. 

ცვლილებები/დამატებები ხელმისაწვდომი იქნება  კლიენტებისათვის ბანკის ოფისებში და/ან 

ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

3. ცვლილებების/დამატებების ძალაში შესვლისათვის (მათ შორის, იმ 

ცვლილებების/დამატებების ძალაში შესვლისათვის, რომელიც დაკავშირებულია საგადახდო 

მომსახურებასთან), საკმარისია ცვლილებები/დამატებები განთავსდეს ბანკის ოფისებში და/ან 

ვებგვერდზე www.procreditbank.ge, რის თაობაზეც, ბანკი, ცვლილების/დამატების ძალაში 

შესვლამდე მინიმუმ  1 (ერთი) თვით ადრე, შეატყობინებს კლიენტს მასთან შეთანხმებული 

საკომუნიკაციო არხის (მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ინტერნეტბანკი, სატელეფონო ზარი და 

ა.შ.) საშუალებით. აღნიშნული ვადის დაცვის ვალდებულება არ ვრცელდება ისეთ 

შემთხვევებზე, როდესაც  ცვლილება/დამატება ხდება კლიენტის სასარგებლოდ, ასევე იმ ახალ 

საგადახდო მომსახურებაზე რომელიც არ ანაცვლებს და/ან არ ცვლის  ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ საგადახდო მომსახურებას (მომსახურებებს). 

4. ბანკს არ აქვს ცვლილებების/დამატებების შესახებ ინფორმაციის კლიენტისათვის 

შეტყობინების ვალდებულება, როდესაც ცვლილება/დამატება ხორციელდება კლიენტის 

სასარგებლოდ.  

41. ბანკის მიერ შეტანილი ცვლილებები ჩაითვლება კლიენტის მიერ დადასტურებულად, თუ 

ცვლილების ამოქმედებამდე ახალ პირობებზე კლიენტი არ განუცხადებს ბანკს უარს.  

5. კლიენტი იღებს ვალდებულებას პერიოდულად გაეცნოს ბანკის ოფისებში და/ან ვებ 

გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას ცვლილებ(ებ)ის/დამატებების თაობაზე“. 

 
 
 

2. საბანკო მომსახურების პირობებს მე-11 მუხლის შემდეგ დაემატოს მე-111 მუხლი შემდეგი 

რედაქციით:   

მუხლი 111. საინვესტიციო ანაბარი 

1. ბანკსა და კლიენტს შორის ფორმდება ,,საინვესტიციო ანაბრის ხელშეკრულება”. 

2. წინამდებარე ანაბარი წარმოადგენს ვადიანი ტიპის ანაბარს. 

3. ანაბარი იხსნება ფიქსირებული თანხით. მეანაბრეს არ აქვს ანაბრის თანხის შემცირების ან 

გაზრდის უფლება. 

http://www.procreditbank.ge/


4. საინვეტიციო ანაბარი იხსნება დარღვევის პირობის გარეშე, შესაბამისად მეანაბრეს უფლება 

არ აქვს დაარღვიოს ანაბრის ხელშეკრულება, ხელშეკრულების მოქმედების მთელი 

პერიოდის განმავლობაში. 

5. ავტომატური პროლონგაციის (ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ავტომატური 

გაგრძელების) პირობით არსებული საინვესტიციო ანაბრის შემთხვევაში, სინვესტიციო 

ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ავტომატურად არ განახლდება იმ შემთხვევაში: 

 თუ ანაბრის ხელშეკრულების განახლების მომენტისთვის ბანკში არ იქნება შესაბამისი 

ტიპის  (შესაბამისი თანხის,  შესაბამისი ვადის  ან შესაბამისი  ტიპის კლიენტისთვის) 

ანაბარი; 

 თუ მეანაბრე წინამდებარე ხელშეკრულების ვადის დასრულებამდე მინიმუმ 1 სამუშაო 

დღით ადრე წერილობით მიმართავს ბანკს ანაბრის ავტომატური გაგრძელების გაუქმების 

მოთხოვნით; 

 თუ, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ბანკს უფლება 

არ აქვს ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების. 

 


