ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
საბავშვო დეპოზიტის ხელშეკრულება #

(თარიღი) ------------

დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი
 დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი პირველი ორი წლის განმავლობაში წლიური --- ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ თითოეული მომდევნო ერთწლიანი პერიოდის
განმავლობაში დეპოზიტს დაერიცხება აღნიშნული პერიოდის პირველ დღეს
საბავშვო დეპოზიტზე ბანკში მოქმედი საპროცენტო სარგებელი.
 დეპოზიტის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი______
სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია
 დეპოზიტის პირველადი შენატანის ოდენობა და ვალუტა _______________
 დეპოზიტის ვადა
________, დეპოზიტის პირველი ვადის ამოწურვისას, თუ
დეპოზიტის მოქმედების ვადის გასვლამდე 31 კალენდარული დღით ადრე
დეპოზიტორი/წარმომადგენელი არ მიმარტავს ბანკს, რომ აღარ სურს დეპოზიტის
განახლება, წინამდებარე ხელშეკრულება ავტომატურად გრძელდება (განახლება)
იმავე ვადით და პირობებით. ეს წესი გამოიყენება დეპოზიტის ვადის ყოველი
ამოწურვისას, განახლება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ დეპოზიტის
სრულწლოვანების მიღწევამდე1.
 თუ დეპოზიტორს/წარმომადგენელს თანხა გააქვს ვადაზე ადრე დეპოზიტის
მოქმედების პირველი ვადის დასრულებამდე, საკომისიოს გარეშე დეპოზიტის
განაღდებას (გატანას) შეძლებს მხოლოდ შესაბამისი საბანკო (საგადახდო) ბარათით,
რომლის დამზადების ღირებულება შეადგენს 10 ლარს.
 დეპოზიტის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში, დეპოზიტს დაერიცხება სრული
საპროცენტო განაკვეთი ყოველ სრულ წელზე, ხოლო არასრულ წელზე წლიური _%.
 ÈÖ დეპოზიტის ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉ ÁÀÍÊÉÓ ÌÉÄÒ იცვლება, ÁÀÍÊÉ ÄÒÈÉ ÈÅÉÈ
ÀÃÒÄ
ÀÔÚÏÁÉÍÄÁÓ
ÃÄÐÏÆÉÔÏÒს/წარმომადგენელს.
ÁÀÍÊÉÓ
ÌÉÄÒ
ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ/წარმომადგენელს ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ ÄÂÆÀÅÍÄÁÀ ÌÏÊËÄ ÔÄØÓÔÖÒÉ
ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÓ (SMS) ÓÀáÉÈ ÀÍ ÄËÄØÔÒÍÖËÉ ×ÏÓÔÉÓ ÀÍ ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÁÀÍÊÉÓ ÀÍ ÌÏÁÀÉË
ÁÀÍÊÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ2.
ბანკის წინაშე არსებული პრეტენზიები დეპოზიტორმა/წარმომადგენელმა შეიძლება
წარადგინოს ზეპირად ან წერილობით ბანკის ნებისმიერ გაყიდვის წერტილში ან
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: info@vtb.ge
უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი
რისკის წინაშე აყენებს!3
ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი
მნიშვნელოვნად შეამციროს4
ლარის შესაძლო 15 % იანი წლიური გამყარების შემთხვევაში გაანგარიშებული
დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ______5
1

ÉÁÄàÃÄÁÀ ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÈÖ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÍÀáËÄÁÀ ÓÖÒÓ ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÂÀáÓÍÉÓÈÀÍÀÅÄ.
ÉÁÄàÃÄÁÀ ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÈÖ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÍÀáËÄÁÀ ÓÖÒÓ ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÂÀáÓÍÉÓÈÀÍÀÅÄ
3
იბეჭდება იმ შემთხვევაში, თუ დეპოზიტი გახსნილია უცხოურ ვალუტაში
4
იბეჭდება იმ შემთხვევაში, თუ დეპოზიტი გახსნილია უცხოურ ვალუტაში
2

ბანკი

დეპოზიტარი

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული
ბანკის ვებ გვერდსა www.nbg.ge/cp და ცხელ აზზე +995 (32) 2406 406
ÓÀÁÀÅÛÅÏ ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ N
Ø. ------------------------

“-----“ ------ 200--- ß.

ÓÓ „ÅÉÈÉÁÉ ÁÀÍÊ ãÏÒãÉÀÓ“ ---------------------------------- (ÛÄÌÃÂÏÌ -ÁÀÍÊÉ) ÌÉÓÉ --------------------------------------------------- ÓÀáÉÈ, ÄÒÈÉÓ ÌáÒÉÅ, ÃÀ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ -------------------------------------(ÛÄÌÃÂÏÌ „ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉ“) ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ --------------------------------------- (ÛÄÌÃÂÏÌ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ), ÌÄÏÒÄÓ ÌáÒÉÅ, ÅÃÄÁÈ ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÓ ÛÄÌÃÄÂÆÄ:
1.

áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÓÀÂÀÍÉ

1.1. ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ ÛÄÀØÅÓ ÁÀÍÊÛÉ ÈÀÍáÀ N --------------- ÓÀÃÄÐÏÆÉÔÏ ÀÍÂÀÒÉÛÆÄ, ÁÀÍÊÉ ÌÏÉÐÏÅÄÁÓ
ÌÀÓÆÄ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÓ ÃÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÈ ÖÁÒÖÍÄÁÓ
ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ.
1.2. ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÈÀÅÓÀÒÈÉ
(áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ
ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄË ÍÀßÉËÓ.
2.

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ

ÐÉÒÏÁÄÁÉ)

áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÐÉÒÏÁÄÁÉ

2.1 ÃÄÐÏÆÉÔÆÄ პირველადი ÈÀÍáÉÓ ÛÄÔÀÍÀ áÃÄÁÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ áÄËÌÏßÄÒÉÓÈÀÍÀÅÄ.
2.2 დეპოზიტის
პირველადი
შენატანის
ოდენობის
და
ვალუტა__________
აღნიშნული თანხა, წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე, ბანკის მიერ ჩამოიჭრება –
––––––––6 ანგარიშიდან და ჩაირიცხება 1.1 პუნქტში მითითებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე.
2.3 დეპოზიტის ვადა ________. .
2.4 დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი პირველი ორი წლის განმავლობაში წლიური ____________ ,
ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ, თითოეული მომდევნო ერთწლიანი პერიოდის განმავლობაში
დაერიცხება აღნიშნული პერიოდის პირველ დღეს საბავშვო დეპოზიტზე ბანკში მოქმედი
საპროცენტო განაკვეთი7
2.5 დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ___________
2.6 დეპოზიტის ლარში განთავსების შემთხვევაში წლიური საპროცენტო განაკვეთი __________ 8
2.7 ლარის შესაძლო 15 % იანი წლიური გამყარების შემთხვევაში გაანგარიშებული დეპოზიტის
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია ______ 9
2.8 დეპოზიტის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში, დეპოზიტს დაერიცხება სრული საპროცენტო
განაკვეთი ყოველ სრულ წელზე, ხოლო არასრულ წელზე წლიური _______ %.
5

იბეჭდება იმ შემთხვევაში, თუ დეპოზიტი გახსნილია უცხოურ ვალუტაში

6

ეთითება „მიმდინარე“ ან „საბარათე“ იმის და მიხედვით თუ რომელს აირჩევს კლიენტი
იბეჭდება იმ შემთხვევაში, თუ დეპოზიტის ვადა ორ წელზე მეტია
8
იბეჭდება იმ შემთხვევაში თუ დეპოზიტი გახსნილია უცხოურ ვალუტაში
9
იბეჭდება იმ შემთხვევაში თუ დეპოზიტი გახსნილია უცხოურ ვალუტაში
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ბანკი

დეპოზიტარი

2.9 სადეპოზიტო ანგარიშზე დამატებითი შენატანების განხორციელება შეუძლია ნებისმიერ პირს,
ხოლო დეპოზიტორის 16 წლის ასაკის მიღწევიდან ÈÅÉÈ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓÀÝ, ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ
ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÀÍÂÀÒÉÛÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ.
2.10 ÃÄÐÏÆÉÔÉÃÀÍ ÈÀÍáÉÓ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅÉ ÂÀÔÀÍÀ ÃÀÖÛÅÄÁÄËÉÀ.
2.11 ÃÄÐÏÆÉÔÆÄ ÐÒÏÝÄÍÔÉÓ ÃÀÒÉÝáÅÀ áÃÄÁÀ ÚÏÅÄËßËÉÖÒÀÃ. ÃÀÒÉÝáÖËÉ
ÓÀÒÂÄÁËÉÓ ÂÀÔÀÍÀ ÀÒ áÃÄÁÀ ÃÀ ÀÌ ÈÀÍáÉÈ ÉÆÒÃÄÁÀ ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÈÀÍáÀ.

ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ

2.12 ÁÀÍÊÉ, შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, დაÖÊÀÅÄÁÓ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ
ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÓ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÓÀÒÂÄÁËÉÃÀÍ.
2.13 ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÅÀÃÉÓ ÂÀÓÅËÉÓÀÓ ÀÍ ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÅÀÃÀÆÄ ÀÃÒÄ ÂÀÔÀÍÉÓÀÓ, ÃÄÐÏÆÉÔÉÓ ÈÀÍáÀ ÃÀ
ÌÀÓÆÄ ÃÀÒÉÝáÖËÉ ÐÒÏÝÄÍÔÉ ÂÀÃÀÉÔÀÍÄÁÀ:
2.13.1

ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ 16 ßËÉÓ ÀÓÀÊÉÓ ÌÉÙßÄÅÀÌÃÄ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÉÓ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÀÍÂÀÒÉÛÆÄ.

2.13.2

ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ 16 ßËÉÓ ÀÓÀÊÉÓ ÌÉÙßÄÅÉÃÀÍ - ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÀÍÂÀÒÉÛÆÄ (ÂÀÒÃÀ ÉÌ
ÛÄÌÈáÅÄÅÉÓÀ, ÈÖ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÆÄ ÃÀßÄÓÄÁÖËÉÀ ÌÄÖÒÅÄÏÁÀ).

2.14 თუ დეპოზიტორის წარმომადგენელს/დეპოზიტორს თანხა გააქვს ვადაზე ადრე დეპოზიტის
მოქმედების პირველი ვადის დასრულებამდე, დეპოზიტის საკომისიოს გარეშე განაღდებას
(გატანას) შეძლებს მხოლოდ შესაბამისი საბანკო (საგადახდო) ბარათით, რომლის დამზადების
ღირებულება შეადგენს 10 ლარს.
2.15 დეპოზიტორის 16 წლის ასაკის მიღწევამდე, დეპოზიტის ვადაზე ადრე გატანისას საჭიროა
დეპოზიტორის ორივე მშობლის, ან შესაბამისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა.
2.16 ყველგან, სადაც პროცენტის ოდენობა ან/და მხარეთა უფლება - მოვალეობები დაკავშირებულია
დეპოზიტის ვადასთან, იგულისხმება კონკრეტული ვადები [დეპოზიტის გახსნის/განახლების
თარიღიდან უახლოესი ვადის დასრულების თარიღამდე] და არა
სავარაუდო ან უკვე
განხორცილებული განახლების საერთო ვადა/ვადები.

3.

ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ Ö×ËÄÁÀ-ÌÏÅÀËÄÏÁÄÁÉ

3.1. ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ დეპოზიტის ვადაზე ადრე გატანის სურვილის
შემთხვევაში, 31 კალენდარული დღით ადრე მიმართოს ბანკს.
3.2. ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÉÀ:
3.2.1. ÂÀÉÔÀÍÏÓ ÃÄÐÏÆÉÔÉ ÅÀÃÉÓ ÃÀÃÂÏÌÉÓÀÓ ÀÍ ÅÀÃÀÆÄ ÀÃÒÄ.
3.2.2. ßÀÒÀÃÂÉÍÏÓ ÁÀÍÊÉÓ ØÓÄËÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÉÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÄÁÉÓÀ
ÃÀ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÉÓ áÀÒÉÓáÉÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ãÂÖ×ÈÀÍ ÐÒÄÔÄÍÆÉÄÁÉ ÈÀÅÓÀÒÈÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ
×ÏÒÌÄÁÉÈ.
3.2.3. ÂÀÄÝÍÏÓ ÐÒÄÔÄÍÆÉÄÁÉÓ ÂÀÍáÉËÅÉÓ ÐÒÏÝÄÃÖÒÀÓ ÁÀÍÊÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ ÂÅÄÒÃÆÄ: www.vtb.ge

4.

ÁÀÍÊÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉ

4.1. ÁÀÍÊÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ:
4.1.1. ÌÉÉÙÏÓ ÃÄÐÏÆÉÔÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÈ.
4.1.2. ÃÀÀÒÉÝáÏÓ ÃÄÐÏÆÉÔÓ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÓÀÒÂÄÁÄËÉ ÚÏÅÄË ÛÄÓÒÖËÄÁÖË ßÄËÆÄ.
4.1.3. ÃÀÀÁÒÖÍÏÓ ÃÄÐÏÆÉÔÉ ÃÀ ÃÀÒÉÝáÖËÉ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÓÀÒÂÄÁÄËÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀËÖÔÉÈ.
4.1.4. ÃÀÉÝÅÀÓ ÓÀÁÀÍÊÏ ÓÀÉÃÖÌËÏÄÁÀ, ÀÒ ÂÀÓÝÄÓ ÌÄÓÀÌÄ ÐÉÒÆÄ ÊÏÍ×ÉÃÄÍÝÉÀËÖÒÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ,
ÂÀÒÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉÓÀ.
4.1.5. ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ ÐÒÄÔÄÍÆÉÀÆÄ ÐÀÓÖáÉ ÂÀÓÝÄÓ ÉÂÉÅÄ ×ÏÒÌÉÈ ÐÒÄÔÄÍÆÉÉÓ
ÌÉÙÄÁÉÃÀÍ ÄÒÈÉ ÈÅÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ.

ბანკი

დეპოზიტარი

4.2 ÁÀÍÊÉ უფლებამოსილია დეპოზიტორთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია/დოკუმენტი
მიაწოდოს გარე აუდიტორს, რომელიც ბანკს უწევს პროფესიულ მომსახურებას.
5.
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5.1. თუ დეპოზიტის მოქმედების ვადის გასვლამდე 31 კალენდარული დღით ადრე
დეპოზიტორი/წარმომადგენელი წერილობით არ მიმართავს ბანკს, რომ აღარ სურს დეპოზიტის
განახლება, ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÀÃ ÂÒÞÄËÃÄÁÀ (განახლება) ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÉÈ
ÃÀ ÐÉÒÏÁÄÁÉÈ. ÄÓ ßÄÓÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ დეპოზიტის ვადის ÚÏÅÄËÉ ÀÌÏßÖÒÅÉÓÀÓ, განახლება
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÄÓ ÌáÏËÏÃ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ ÓÒÖËßËÏÅÀÍÄÁÉÓ ÌÉÙßÄÅÀÌÃÄ.
5.2. ÈÖ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 2.4 ÐÖÍØÔÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉ ÁÀÍÊÉÓ ÌÉÄÒ ÉÝÅËÄÁÀ ,
ÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÛÄÝÅËÉËÉ ÓÀÏÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉÓ ÌÉÈÉÈÄÁÉÈ, ÁÀÍÊÉ ÄÒÈÉ ÈÅÉÈ ÀÃÒÄ
ÀÔÚÏÁÉÍÄÁÓ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ.
5.3. ÈÖ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 5.2 ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÃÀÍ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ
ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÉÓ ÂÀÓÅËÀÌÃÄ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÀÒ ÂÀÍÀÝáÀÃÄÁÓ ÖÀÒÓ
განახლებაზე, áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÂÀÂÒÞÄËÃÄÁÀ ÉÂÉÅÄ ÐÉÒÏÁÄÁÉÈ/ÅÀÃÉÈ ÃÀ ÛÄÝÅËÉËÉ
ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉÈ.
5.4. ÁÀÍÊÉÓ ÌÉÄÒ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÓ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÓ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ ÄÂÆÀÅÍÄÁÀ ÌÏÊËÄ ÔÄØÓÔÖÒÉ
ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÓ (SMS) ÓÀáÉÈ ÀÍ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÓÔÉÓ ÀÍ ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÁÀÍÊÉÓ ÀÍ ÌÏÁÀÉË ÁÀÍÊÉÓ
ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ, ÈÖ ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉ/ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÛÄÝÅËÉÓ ÌÉÈÉÈÄÁÖË ÔÄËÄ×ÏÍÉÓ ÍÏÌÄÒÓ ÀÍ
ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÓÔÉÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÓ ÃÀ ÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÀÒ ÀÝÍÏÁÄÁÓ ÁÀÍÊÓ, ÄÓ ÖÊÀÍÀÊÍÄËÉ
áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÓ ÌÉÓÈÅÉÓ ÝÍÏÁÉËÉ ÒÄÊÅÉÆÉÔÄÁÉÈ ÃÀ ÌÀÈÆÄ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ ÉÈÅËÄÁÀ
ÃÄÐÏÆÉÔÏÒÉÓ ÌÉÄÒ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀÃ.
5.5. ÈÖ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 2.4 ÐÖÍØÔÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉ ÉÆÒÃÄÁÀ, ÁÀÍÊÉ
ÈÀÅÉÓÖ×ËÃÄÁÀ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓÀÂÀÍ.
5.6. ÁÀÍÊÉ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÉÀ ÝÀËÌáÒÉÅÀÃ ÂÀÍÀÝáÀÃÏÓ ÖÀÒÉ ÐÒÏËÏÍÂÀÝÉÀÆÄ.
6.

დეპოზიტის დაზღვევის შესახებ

6.1. 2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა
ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების
რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების
დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა
ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge“
6.2. რა თანხა ანაზღაურდება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას სააგენტოს მიერ? – ერთსა და
იმავე კომერციულ ბანკში კლიენტის ანგარიშებზე (მათ შორის უცხოური ვალუტით) არსებული
თანხები დაჯამდება და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურებას
დაექვემდებარება 5,000 ლარამდე თანხა, ხოლო თუ თანხა აღემატება 5,000 ლარს, დანარჩენი თანხა
ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
6.3. როგორ ვისარგებლო დეპოზიტების დაზღვევით? – კომერციულ ბანკში ყველა ფიზიკური პირის
ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე.
6.4. კომერციულ ბანკში სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას ანაზღაურების პირობები –
სადაზღვევო შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღე, მიუხედავად
იმისა, მოცემულ მომენტში კომერციულ ბანკს გააჩნია თუ არა შესაბამისი სახსრები.
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ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ეთითება თუ დეპოზიტორს სურს დეპოზიტის ავტომატური
განახლება დეპოზიტის გახსნისთანავე.

ბანკი

დეპოზიტარი

6.5. ანაზღაურების ვალუტა – ლარი.
7.
8.

ÓáÅÀ ÐÉÒÏÁÄÁÉ

8.1. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÞÀËÀÛÉ ÛÄÃÉÓ ÌáÀÒÄÈÀ ÌÉÄÒ ÌÉÓÉ áÄËÌÏßÄÒÉÓÈÀÍÀÅÄ.
8.2. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÌáÀÒÄÈÀ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ
ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ.
8.3. ÌáÀÒÄÈÀ ÛÏÒÉÓ ßÀÌÏàÒÉËÉ ÖÈÀÍáÌÏÄÁÀ ÂÀÃÀßÚÃÄÁÀ ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÓ ÂÆÉÈ. ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ
ÌÉÖÙßÄÅËÏÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÃÀÅÀ ÂÀÍÉáÉËÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÏØÌÄÃÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.
8.4. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÉÀ ÏÒ ÈÀÍÀÁÀÒÉ
ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ÈÉÈÏ ÂÀÃÀÄÝÄÌÀÈ ÌáÀÒÄÄÁÓ.

9.

ÁÀÍÊÉ

ÉÖÒÉÃÉÖËÉ

ÞÀËÉÓ

ÌØÏÍÄ

ÄÂÆÄÌÐËÀÒÀÃ,

ÌáÀÒÄÈÀ ÒÄÊÅÉÆÉÔÄÁÉ ÃÀ áÄËÌÏßÄÒÄÁÉ

ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ
......................................................................................
..................
(ÓÀáÄËÉ, ÂÅÀÒÉ)
......................................................................................
..................
(ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ)
......................................................................................
..................
(ÐÉÒÀÃÏÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÓÀÁÖÈÉÓ ÓáÅÀ
ÒÄÊÅÉÆÉÔÄÁÉ)
ÔÄËÄ×ÏÍÉ............................
áÄËÌÏßÄÒÀ ..............................................

ბანკი

დეპოზიტარი

