დოკუმენტი წარმოადგენს ხელშეკრულების ნიმუშს, სადაც განსაზღვრულია საკრედიტო პროდუქტით სარგებლობის ძირითადი
წინამდებარე პირობები და შესაძლებელია შეიცვალოს კონკრეტული პირის მიერ საკრედიტო პროდუქტით სარგებლობისას

ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ
თარიღი:
ÄÒÈÉ ÌáÒÉÅ ÓÓ “ვÉÈÉÁÉ ÁÀÍÊÉ ãÏÒãÉÀÓ” ----- (-----) (ÛÄÌÃÂÏÌ “ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ”) ----ს სახით, მოქმედი მინდობილობის
საფუძველზე ÃÀ --- (---პ/ნ ს/კ ) ---- რომელსაც წარმოადგენს ---- (ÛÄÌÃÂÏÌ “ÈÀÅÃÄÁÉ”) ÌÄÏÒÄ ÌáÒÉÅ, ÅÀ×ÏÒÌÄÁÈ
ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÓ ÛÄÌÃÄÂÆÄ:
1. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÓÀÂÀÍÉ
1.1. ÈÀÅÃÄÁÉ ÊÉÓÒÖËÏÁÓ ÓÏËÉÃÀÒÖË ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÊÒÄÃÉÔÏÒÓÀ ÃÀ ---Ó (-----პირადი ნომერი: ----საიდენტიფიკაციო ნომერი:---- ) (შემდგომ „მსესხებელი“) ÛÏÒÉÓ ÃÀÃÄÁÖËÉ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ
ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÄÒ ÍÀÊÉÓÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÀÝ ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓÈÅÉÓ ×ÖËÀÃÉ
ÈÀÍáÉÓ ÂÀÃÀáÃÀÛÉ.
2. ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÈ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉËÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
2.1. ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÈ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉËÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉÀ ÊÒÄÃÉÔÏÒÓÀ ÃÀ ÌÓÄÓáÄÁÄËÓ
ÛÏÒÉÓ ------- წელს ----- ÃÀÃÄÁÖËÉ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ N ----2.2. ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ ÏÃÄÍÏÁÀ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ---2.3. ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÈ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÀÐÒÏÝÄÍÔÏ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉÓ ÏÃÄÍÏÁÀ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ßËÉÖÒ -----%-Ó.
2.4. ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ ÃÀ×ÀÒÅÉÓ ÓÀÁÏËÏÏ ÅÀÃÀÀ: -------2.5.ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ ÂÀÃÀáÃÉÓ ÃÀÚÏÅÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÊÒÄÃÉÔÓ ÃÀÄÒÉÝáÄÁÀ ÐÉÒÂÀÓÀÌÔÄáËÏ - -----, ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ
ÚÏÅÄË ÅÀÃÀÂÀÃÀÝÉËÄÁÖË ÃÙÄÆÄ ÅÀÃÀÂÀÃÀÝÉËÄÁÖËÉ ÈÀÍáÉÓ -------%.
3. ÈÀÅÃÄÁÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓ ÏÃÄÍÏÁÀ
3.1ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÈÀÅÃÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÍÀÊÉÓÒÉ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓ ÏÃÄÍÏÁÀÀ .
3.2. ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 3.1 ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÈÀÍáÉÈ ÈÀÅÃÄÁÉ ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓ ßÉÍÀÛÄ
ÐÀÓÖáÓ ÀÂÄÁÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÅÀËÉÓÀÈÅÉÓ, ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÃÀÓÀáÃÄËÉ ÐÒÏÝÄÍÔÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÓÀÊÏÌÉÓÉÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ,
ÐÉÒÂÀÓÀÌÔÄáËÏÓÀÈÅÉÓ,ÁÀÍÊÉÓÈÅÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÖËÉ ÆÉÀÍÉÓÀÈÅÉÓ, áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ/
ÀÒÁÉÔÒÀÑÉÓ áÀÒãÄÁÉÓÀÈÅÉÓ.
3.3. ÈÀÅÃÄÁÉ ÊÉÓÒÖËÏÁÓ ÈÀÅÃÄÁÏÁÀÓ ÌÓÄÓáÄÁÄËÈÀÍ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ. ÀÌÀÓÈÀÍ, ÈÀÅÃÄÁÉ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ, ÒÏÌ ÀÒ
ÌÏØÌÄÃÄÁÓ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÃÀÅÀËÄÁÉÈ ÃÀ ÒÏÌ ÌÉÓ ÌÉÄÒ ÈÀÅÃÄÁÀÃ ÃÀÃÂÏÌÀ ÀÒ ÂÀÍÉáÉËÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÅÀËÄÁÉÓ
ÂÀÒÄÛÄ ÓáÅÉÓÉ ÓÀØÌÄÄÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÀ.
4. ÌáÀÒÄÈÀ Ö×ËÄÁÀ-ÌÏÅÀËÄÏÁÀÍÉ
4.1. ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÛÄÀÔÚÏÁÉÍÏÓ ÈÀÅÃÄÁÓ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÉÓ ÀÍ ÀÒÀÓÀÈÀÍÀÃÏ ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÃÀ ÌÏÓÈáÏÅÏÓ ÌÀÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ
ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ხოლო თავდები თავის მხრივ ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 3 დღის ვადაში შეასრულოს
ნაკისრი ვალდებულებები.
4.2. ÈÀÅÃÄÁÉ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ, ÒÏÌ ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ/
ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÌÀÓ ßÀÒÄÃÂÉÍÏÓ ÒÏÂÏÒÝ ØÀÙÀËÃÉÓ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÆÄ-×ÏÓÔÉÈ, ×ÀØÓÉÈ ÀÍ ÖÛÖÀËÏÃ
ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ, ÀÓÄÅÄ ÌÏÁÉËÖÒ ÔÄËÄ×ÏÍÆÄ SMS -ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÈ, ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ
×ÏÓÔÉÈ.
4.3. ÈÀÅÃÄÁÉ ÌÏÅÀËÄÀ ÃÒÏÖËÀÃ ßÄÒÉËÏÁÉÈ ÛÄÀÔÚÏÁÉÍÏÓ ÊÒÄÃÉÔÏÒÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÌÏÍÀÝÄÌÉÓ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓ ÌÉÄÒ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÌÃÄ,
ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓ ÌÉÄÒ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖË ÒÄÊÅÉÆÉÔÄÁÆÄ ÂÀÂÆÀÅÍÉËÉ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ/ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ
ÈÀÅÃÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÜÀÉÈÅËÄÁÀ ÌÉÙÄÁÖËÀÃ.
4.4. ÈÀÅÃÄÁÉ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÉÀ ÊÒÄÃÉÔÏÒÓ ßÀÖÚÄÍÏÓ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÛÄÓÀÂÄÁÄËÉ, ÒÏÌËÉÓ Ö×ËÄÁÀÝ ÌÓÄÓáÄÁÄËÓ
ÂÀÀÜÍÉÀ. ÈÀÅÃÄÁÉ ÀÒ ÊÀÒÂÀÅÓ ÛÄÓÀÂÄÁÄËÆÄ Ö×ËÄÁÀÓ ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉÝ ÊÉ ÈÖÊÉ ÌÓÄÓáÄÁÄËÌÀ ÖÀÒÉ ÈØÅÀ ÌÀÓÆÄ.
4.5. ÈÀÅÃÄÁÉ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÉÙÄÁÓ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÄÒ ×ÖËÀÃÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÉÓÀÓ
ÊÒÄÃÉÔÏÒÉÓ ÌÉÄÒ ÌÏÈáÏÅÍÉÓ ßÀÚÄÍÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÛÄÀÓÒÖËÏÓ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÄÒ ÍÀÊÉÓÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀÍÉ.
4.6. ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÉÀ ßÀÖÚÄÍÏÓ ÈÀÅÃÄÁÓ ÌÏÈáÏÅÍÀ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÌÀÒÈ ÉÞÖËÄÁÉÈÉ ÀÙÓÒÖËÄÁÉÓ
ÌÝÃÄËÏÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ, ÈÖ ÌÓÄÓáÄÁÄËÌÀ ÂÀÃÀÀÝÉËÀ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÂÀÃÀáÃÉÓ
ÅÀÃÀÓ, ÀÍ ÓÀÁÀÍÊÏ ÊÒÄÃÉÔÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÅÀÃÀÌÃÄ ÛÄßÚÃÀ (ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÌÉÆÄÆÉÓÀ ÃÀ ÓÀ×ÖÞÅËÉÓ),
ÀÍ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÂÀÃÀáÃÉÓÖÖÍÀÒÏÁÀ ÀÛÊÀÒÀÀ.
4.7. ÈÀÅÃÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÌÉÀßÏÃÏÓ ÌÀÓ ÌÉÓ
áÄËÈ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÚÅÄËÀ ÓÀàÉÒÏ ÓÀÁÖÈÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ ÌÏÈáÏÅÍÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀÓ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÌÉÌÀÒÈ.

4.8 თავდები უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს თავდებთან და წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ
ვალდებულებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია (პოზიტიური ან/და ნეგატიური, ასევე პერსონალური
მონაცემები) გადასცეს სს “კრედიტინფო საქართველოს” (საიდენტიფიკაციო კოდი 204470740) ან/და მსგავსი
ფუნქციის მქონე ნებისმიერ დაწესებულებას მონაცემთა ბაზაში შესატანად, რის საფუძველზეც ეს ინფორმაცია
გახდება ხელმისაწვდომი მესამე პირისათვის. აგრეთვე, თავდები უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს თავდებთან და
წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოიყენოს ვი თი ბი
ჯგუფის ჯგუფური ანგარიშგების შედგენის მიზნებისათვის;
4.9
საბანკო კრედიტს ხელშეკრულებით ან/და წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის
დარღვევის შემთხვევაში, დავალიანების მსესხებლისაგან ან/და თავდებისგან ამოღების მიზნებისათვის, თავდები
უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს თავდებთან და წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებთან
დაკავშირებული ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს;
4.9.1 ბანკი უფლებამოსილია გადასცეს თავდებთან და წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებთან
დაკავშირებული ინფორმაცია მესამე პირს ბანკის მიერ თავდების მიმართ წინამდებარე ხელშეკრულების
საფუძველზე არსებული მოთხოვნის დათმობის მიზნით.
4.9.2. ბანკი უფლებამოსილია თავდებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია/დოკუმენტი მიაწოდოს გარე
აუდიტორს, რომელიც ბანკს უწევს პროფესიულ მომსახურებას.
4.9.3.წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით თავდები პირი თანხმობას ვაცხადებ, რომ სს „ვითიბი ბანკი
ჯორჯიამ“ კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩემს მიერ თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით და
ამ მიზნების განსახორციელებლად, საჭირო მოცულობით მიიღოს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, ბანკისთვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები.
4.10 თავდები თანახმაა, რომ ბანკმა, თავდებისთვის მომსახურების გაწევის ან/და საბანკო პროდუქტების
შეთავაზების მიზნით, როგორც წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ისე შემდგომ, თავდების
დამატებითი თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ საკრედიტო–საინფორმაციო მონაცემთა ბაზიდან ან/და სხვა წყაროდან,
მათ შორის სს “კრედიტინფო საქართველოს” (საიდენტიფიკაციო კოდი 204470740) მონაცემთა ბაზიდან მოიძიოს,
მიიღოს, გამოიყენოს ან სხვაგვარად დაამუშაოს თავდების შესახებ არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია (მათ შორის
პერსონალური მონაცემები და საკრედიტო ისტორიის შესახებ მონაცემები).
4.11 თავდები თანახმაა, რომ მსესხებლის მიერ საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში კრედიტორმა იძულებითი აღსრულება მიმართოს თავდების იმ ქონებაზე, რომელიც
არ წარმოადგენს უზრუნველყოფის საგანს. ამასთან, არ არის სავალდებულო, რომ კრედიტორმა, პირველ რიგში,
იძულებითი აღსრულება დაიწყოს დაგირავებულ/იპოთეკით დატვირთულ ქონებაზე. კრედიტორი უფლებამოსილია,
თავისი შეხედულებისამებრ, იძულებითი აღსრულება პირველ რიგში მიაქციოს თავდების სხვა ქონებაზე.
5. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÐÉÒÏÁÄÁÉ
5.1. ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÀÀ:----5.2. ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ßÚÃÄÁÀ:
5.2.1. ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÈ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉËÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓÀÓ.
5.2.2. ÈÖ ÊÉ ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ ÖÀÒÓ ÂÀÍÀÝáÀÃÄÁÓ ÌÓÄÓáÄÁËÉÓ ÀÍ ÈÀÅÃÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÓÀÈÀÍÀÃÏ
ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÆÄ.
5.2.3. ÈÀÅÃÄÁÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÉÓ ÂÀÓÅËÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ.
6. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉ
6.1. ÈÀÅÃÄÁÉ ÀÍÉàÄÁÓ ÊÒÄÃÉÔÏÒÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀÓ ÌÉÓ ÌÉÄÒ ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 4.5. ÐÖÍØÔÉÈ
ÍÀÊÉÓÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÓÓ “ÅÉÈÉÁÉ ÁÀÍÊÉ ãÏÒãÉÀÛÉ” ÂÀáÓÍÉËÉ ÀÍÂÀÒÉÛÉÃÀÍ
ÖÐÉÒÏÁÏÃ, ÖÀØÝÄÐÔÏÃ ÜÀÌÏßÄÒÏÓ ÃÀÅÀËÉÀÍÄÁÉÓ ÈÀÍáÀ. ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÈÖ ÖÀØÝÄÐÔÏ ßÄÓÉÈ ÜÀÌÏÓÀàÒÄËÉ
ÈÀÍáÀ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÀ ÃÀÅÀËÉÀÍÄÁÉÓ ÅÀËÖÔÉÓÀÂÀÍ, ÊÒÄÃÉÔÏÒÉ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÉÀ ÈÀÅÃÄÁÉÓ áÀÒãÆÄ ÌÏÀáÃÉÍÏÓ
ÄÒÈÉ ÓÀÅÀËÖÔÏ ÄÒÈÄÖËÉÃÀÍ ÌÄÏÒÄÛÉ ÈÀÍáÉÓ ÊÏÍÅÄÒÔÀÝÉÀ, ÓÓ "ÅÉÈÉÁÉ ÁÀÍÊ ãÏÒãÉÀÓ" ÊÏÌÄÒÝÉÖËÉ ÊÖÒÓÉÓ
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.
7. ÓáÅÀ ÐÉÒÏÁÄÁÉ
7.1. ÄÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÞÀËÀÛÉ ÛÄÃÉÓ ÌáÀÒÄÈÀ ÌÉÄÒ áÄËÌÏßÄÒÉÓ ÌÏÌÄÍÔÉÃÀÍ.
7.2. ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÉÀ ÓÀÌ ÈÀÍÀÁÀÒÞÀËÏÅÀÍ ÉÖÒÉÃÉÖË ÄÂÆÄÌÐËÀÒÀÃ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ
ÄÒÈÉ ÂÀÃÀÄÝÄÌÀ ÈÀÅÃÄÁÓ, áÏËÏ ÏÒÉ ÒÜÄÁÀ ÁÀÍÊÛÉ.
7.3. áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÀ ÃÀÓÀÛÅÄÁÉÀ ÌáÏËÏÃ ÌáÀÒÄÈÀ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ
ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ.
7.4. ÚÅÄËÀ ÓÀÃÀÏ ÓÀÊÉÈáÉ ÂÀÃÀßÚÃÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.
7.5. „ნებისმიერი დავა გამომდინარე ამ ხელშეკრულებიდან, დაკავშირებული მის გაუქმებასთან, შეწყვეტასთან,
ბათილობასთან, ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და მისგან გამომდინარე ნებისმიერ შედეგთან (მათ შორის
უზრუნველყოფის ღონისძიებათა გამოყენებასთან), ასევე წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული საარბიტრაჟო
დათქმის

ნამდვილობასა

გადაწყვეტილების

და

მისაღებად

არსებობასთან
გადაეცემა

შპს

დაკავშირებული
„საქართველოს

საკითხები

განსახილველად

საარბიტრაჟო

პალატას“

და

საბოლოო

(საიდენტიფიკაციო

N205267389), რომლის იურისდიქციას მხარეები აღიარებენ ანულირების გარეშე. აღნიშნული არბიტრაჟი საქმეს

განიხილავს თავისი დებულებით დადგენილი წესით. საქმეს, მისი სირთულიდან გამომდინარე, განიხილავს
არბიტრაჟი ერთი ან სამი არბიტრის შემადგენლობით. არბიტრებს ნიშნავს და მათ რაოდენობას განსაზღვრავს
არბიტრაჟი. არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სასარჩელო მოთხოვნის უზრუნველყოფის შესახებ
ექვემდებარება აღსრულებას არბიტრაჟის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე და არ საჭიროებს
სასამართლოს მიერ ცნობასა და აღსრულებას.
მხარეები დამატებით იღებენ ვალდებულებას მისამართის ან/და ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის შეცვლის
შემთხვევაში აცნობონ იგი არბიტრაჟს, წინააღმდეგ შემთხვევაში არბიტრაჟის მიერ კორესპოდენცია გაგზავნილი
იქნება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მისამართის მიხედვით და კორესპოდენცია (მათ
შორის გზავნილი, გარკვეულ საარბიტრაჟო მოქმედებათა შესახებ შეტყობინება, განკარგულება, გადაწყვეტილება და
ა.შ.) ჩაითვლება ჩაბარებულად (შესაბამისი თანმდევი სამართლებრივი შედეგებით).
7.6 ბანკს უფლება აქვს შეტყობინება ან სხვა დოკუმენტი გადასცეს თავდებს ან გაუგზავნოს
შეტყობინება/დოკუმენტი (კურიერის ან საფოსტო ორგანიზაციის მეშვეობით) წინამდებარე
მე-8 მუხლში მითითებულ მისამართზე ან თავდების იმ

ხელშეკრულების

მისამართზე რომელიც რეგისტრირებულია საჯარო

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრში/მითითებულია პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში. შეტყობინება/დოკუმენტი შეიძლება ასევე
გაგზავნილ/გადაცემულ იქნეს მე-8 მუხლში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების
ფორმით,
შეიძლება

ფაქსით, ელექტრონული
ასევე

ფოსტით ან სხვა კომუნიკაციის საშუალებით. შეტყობინება/დოკუმენტი

გაგზავნილ/გადაცემულ

შეტყობინების ფორმით,
რეგისტრირებულია

იქნეს

ფაქსით, ელექტრონული

თავდების იმ

ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური

ფოსტით ან სხვა კომუნიკაციის საშუალებით რომელიც

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირების რეესტრში. შეტყობინების/დოკუმენტის გაგზავნა ნებისმიერი ამ პუნქტში დათქმული
ფორმით ჩაითვლება თავდებისათვის შეტყობინების ჩაბარებად. შეტყობინების/დოკუმენტის გაგზავნა ბანკის
სახელით ბანკის თანამშრომლის მიერ ტელეფონის ნომრიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფორმით ან
ელექტრონული ფოსტით ზემოაღნიშნულ რეკვიზიტებზე ჩაითვლება თავდებისთვის შეტყობინების ჩაბარებად.
შეტყობინება თავდების მიერ მიღებულად/ჩაბარებულად ითვლება:
 პირადად მიწოდების შემთხვევაში - შეტყობინების ან სხვა დოკუმენტის თავდებისათვის ჩაბარების დღეს.
 კურიერის ან საფოსტო ორგანიზაციის მეშვეობით შეტყობინების ან სხვა დოკუმენტის გაგზავნის შემთხვევაში
- კურიერის/საფოსტო ორგანიზაციისთვის ჩაბარების დღიდან მე–5 კალენდარულ დღეს, ან თავდებისათვის
ჩაბარების დადასტურების თარიღის დღეს, რომელსაც უფრო ადრე ექნება ადგილი.
 ელექტრონული ფოსტის საშუალებით

გაგზავნის შემთხვევაში -

თავდების ელექტრონული ფოსტის

სერვერიდან (მისამართიდან) ბანკის მიერ გაგზავნილი შეტყობინების მიღების შესახებ დასტურის მიღების
დღეს ან გაგზავნიდან მომდევნო დღეს, რომელსაც უფრო ადრე ექნება ადგილი.
 ნებისმიერი სხვა საშუალებით გაგზავნის შემთხვევაში - გაგზავნის თარიღიდან მეორე დღეს.
ბანკის შეტყობინება ან სხვა დოკუმენტი თავდებზე მიღებულად/ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ
ბანკს შეტყობინება დაუბრუნდა გაგზავნილ მისამართზე თავდების ადგილსამყოფელის/საცხოვრებელი ადგილის არ
არსებობის გამო ან თავდები უარს განაცხადებს შეტყობინების ან დოკუმენტის მიღებაზე/ჩაბარებაზე ან თავს
აარიდებს მის მიღებას ან ბანკი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებს თავდების ელექტრონული ფოსტის
მისამართის გაუქმების ან არ არსებობის შესახებ შეტყობინებას.
თუ მოხდა მე-8 მუხლში მითითებული თავდების რომელიმე რეკვიზიტის/საკონტაქტო მონაცემის შეცვლა და
ამის შესახებ
წერილობით
არ
ეცნობება
ბანკს,
შეტყობინება/დოკუმენტი
თავდების
მიერ
მიღებულად/ჩაბარებულად
ითვლება
მითითებულ
რეკვიზიტზე/საკონტაქტო
მონაცემზე
გაგზავნის
შემთხვევაშიც.
8. ÌáÀÒÄÈÀ ÒÄÊÅÉÆÉÔÄÁÉ
‘’კრედიტორი“

“თავდები“

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

სახელი,გვარი

ფილიალი

პ/ნ

მისამართი

გამც.ორგ.

ხელმომწერი პირი
(995 32) 2242424

მისამართი:
ტელ.: ელ.ფოსტა:

