ონლაინ კრედიტის ხელშეკრულება
ერთის მხრივ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ [შემდგომ „ბანკი“] და მეორეს მხრივ ---- ---[პ/ნ ---შემდგომ „მსესხებელი“], ვთანხმდებით შემდეგზე:
1.ხელშეკრულების საგანი და ძირითადი პირობები
1.1.წინამდებარე

ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, ბანკი გასცემს
კრედიტს სესხის ფორმით, ხოლო მსესხებელი იღებს ვალდებულებას, დააბრუნოს მიღებული
კრედიტი, გადაიხადოს დარიცხული საკომისიო/პირგასამტეხლო და სრულად შეასრულოს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.
1.2.კრედიტის გაცემის თარიღი:
1.3.კრედიტის დაფარვის თარიღი:
1.4.კრედიტის ვადა: 30 დღე, ამასთან, კრედიტით სარგებლობის ბოლო დღეს, მსესხებლის მიერ

კრედიტის გაცემის საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში,მხარეებს შორის საკრედიტო
ურთიერთობა გრძელდება იგივე ვადით და პირობებით. აღნიშნული წესი გამოიყენება ყოველი
30 დღიანიპერიოდის დასრულების შემდგომ.
1.5.კრედიტის თანხა:
1.6.კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი:
1.7.კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

1.8. კრედიტის გაცემის საკომისიო: ----- ლარი, რომელსაც მსესხებელი იხდის სესხის
გაცემისთანავე და ბანკის მიერ ჩამოიჭრება გაცემული სესხის თანხიდან და კლიენტი მიიღებს
გაცემის საკომისიოს თანხის ოდენობით ნაკლებ სესხის თანხას და კრედიტის გაცემის საკომისიო
თანხა ითვლება მსესხებელის საკრედიტო დავალიანებად.
1.9.კრედიტის ვადის გაგრძელების საკომისიო: სესხის ვადის ყოველი გაგრძელებისას, თანახმად
ხელშეკრულების 1.4 პუნქტისა, გაგრძელების მომენტში კლიენტს ჩამოეჭრება იმ მომენტში
არსებული კრედიტის ძირითადი თანხის 3.25 %, როგორც კრედიტის ვადის გაგრძელების
საკომისიო.
1.10.პირგასამტეხლო: თუ მსესხებლის მიერ გადახდის ბოლო თარიღისათვის არ იქნა სრულად
დაფარული საკრედიტო ვალდებულება ან არ მოხდა მხარეებს შორის საკრედიტო ურთიერთობის
გაგრძელება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით, მსესხებელს დაეკისრება
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული
კრედიტის თანხის 0.40%. ამასთან ვადაგადაცილების პერიოდში დარიცხული პირგასამტეხლოს
ოდენობა საერთო ჯამში, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს კრედიტის ნარჩენი
ძირითადი თანხის 0.27 %-ს.
1.11.გადახდა განხორციელებულად ჩაითვლება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, თუ
შესაბამისი თანხები მსესხებლის მიერ გადახდილი იქნება გადახდის დღის 22:00 საათამდე
(თბილისის დროით).
1.12.ბანკის წინაშე არსებული პრეტენზიები მსესხებელმა შეიძლება წარადგინოს წერილობითი ან
ელექტორნული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: info@vtb.com.ge
1.13.გაეცანით მომხმარებლისათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის
ვებ გვერდსა www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე (32) 2406
1.14.ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში, დავალიანების
მსესხებლისგან ამოღების მიზნებისათვის, მსესხებელი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს

მსესხებლთან და ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია
გადასცეს მესამე პირებს.
2.დამატებითი პირობები
2.1.კრედიტის

დაფარვის მიზნით მსესხებლის ნებისმიერიანგარიშიდან ანგარიშსწორების
ოპერაციისათვის განკუთვნილიგამოქვითვათუდაკავება
ხარჯზე.
2.2.მსესხებლის მიერ საკრედიტო ვალდებულებების შესასრულებლად შემოტანილი ან
ჩარიცხულითანხებიდან პირველრიგშიიფარებასესხიდან გამომდინარე: პირგასამტეხლო (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), საკომისიო გადასახდელები, და ბოლოს - კრედიტის ძირითადი
თანხა. აღნიშნული რიგითობა შეიძლება შეიცვალოს ბანკის შეხედულებისამებრ.
2.3.მსესხებელი ვალდებულია კრედიტით სარგებლობის ვადის ბოლო დღეს, სრულად
შეიტანოს/ჩარიცხოს კრედიტის შესაბამისი თანხა იმ ანგარიშზე, რომელზე აისახა კრედიტის
თანხა და სესხის სრულად დაფარვის სურვილის შემთხვევაში წერილობით აცნობოს ბანკს,
აღნიშნული წერილობითი შეტყობინების განუხორციელებლობის შემთხვევაში ბანკი ჩათვლის,
რომ მხარეებს შორის წინამდებარე საკრედიტო ურთიერთობა გაგრძელდა 1.4 პუნქტით
განსაზღვრული წესით და უაქცეპტო წესით ჩამოჭრის მსესხებლის ანგარიშიდან 1.4 პუნქტით
განსაზღვრულ კრედიტის გაცემის საკომისიოს.
2.4.თუ მსესხებლის მიერ არ შესრულდა ხელშეკრულების 2.3 პუნქტით განსაზღვრული
ვალდებულება და ამასთან მსესხებლის ანგარიშზე არის ხელშეკრულების 1.4 პუნქტით
განსაზღვრული საკომისიოს ტოლი/მეტი თანხა, ბანკი ჩათვლის რომ მხარეებს შორის
წინამდებარე საკრედიტო ურთიერთობა გაგრძელდა 1.4 პუნქტით განსაზღვრული წესით და
უაქცეპტო წესით ჩამოჭრის მსესხებლის ანგარიშიდან 1.4 პუნქტით განსაზღვრულ თანხას.
2.5.თუ მსესხებლის მიერ გადახდის ბოლო თარიღისათვის არ იქნა სრულად დაფარული
საკრედიტო ვალდებულება ან არ მოხდა მხარეებს შორის საკრედიტო ურთიერთობის გაგრძელება
წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით, მსესხებელს დაეკისრება
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: ყოველ ვადაგადაცილებულ დღზე, ვადაგადაცილებული
კრედიტის თანხის 0.4 %.
2.6.თუ მხარეებს შორის წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით და ვადებში
არ მოხდა საკრედიტო ურთიერთობის გაგრძელება და ამასთან, ვალდებულების
შეუსრულებლობის გამო კლიენტს დაეკისრა პირგასამტეხლო, კლიენტის მიერ პირგასამტეხლოს
სრულად დაფარვის და კრედიტის გაცემის საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მხარეებს შორის
საკრედიტო ურთიერთობა გაგრძელებულად ჩაითვლება იმ ბოლო დღიდან/რიცხვიდან, როცა
კლიენტის მიერ სრულად იქნება გადახდილი პირგასამტეხლო და კრედიტის გაცემის საკომისიო.
შესაბამისად, კრედიტის ვადის 30 დღიანი პერიოდის ათვლა დაიწყება აღნიშნული
დღიდან/თარიღიდან.

3.მხარეთა უფლება -მოვალეობანი და პასუხისმგებლობები
3.1.მხარეები

ვალდებულნი არიან სათანადოდ შეასრულონ ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებები. შესაბამისად, თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს
ხელშეკრულებიდან
და
კანონმდებლობიდან
გამომდინარე
ვალდებულებათა
ჯეროვანიშესრულება.

3.2.მსესხებელი ვალდებულია დროულად და სრულად დაფაროს საბანკო კრედიტი და

პირგასამტეხლო(არსებობის შემთხვევაში),გადაიხადოს საკომისიოგადასახდელები.
3.3.მსესხებელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს ბანკს რეგისტრირებულიან/დაფაქტობრივი
მისამართის შეცვლის და იქ გადასვლის თარიღის შესახებ, ასევე ფინანსურ და ქონებრივ
მდგომარეობაში
მოსალოდნელი
არსებითი
ცვლილებების, და
იმ
გარემოებათა
შესახებ,რომლებმაცშეიძლებაგანაპირობონ ასეთიცვლილებები.
3.4.მსესხებელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს ბანკს ყველა ისეთი გარემოების შესახებ,

რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ვალდებულებების დროულად და სრულად შესრულებას
მსესხებლის მიერ.
3.5.იმ შემთხვევაში თუ ბანკისთვის ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება მსესხებლის
საფინანსო მდგომარეობის ისეთ გაუარესებას, რაც საფრთხეს უქმნის (ან შეიძლება
შეუქმნას)საკრედიტო ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, მსესხებელი ვალდებულია ბანკის
წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში წარუდგინოს მას
ამ გარემოებათა გამაბათილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები.
3.6.მსესხებელი თანახმაა და უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, კრედიტის გადახდის მორიგი

თარიღის დადგომისას, ბანკმა მოახდინოს კრედიტისა და იმ დროისათვის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა გადასახდელებისა და პირგასამტეხლოს დაფარვა
მსესხებლის საბარათე ანგარიშზე ან/და სხვა მის ანგარიშზე არსებული თანხით. ბანკი
უფლებამოსილია
კრედიტის
ძირითადი
თანხა
და
პირგასამტეხლო (თუ
ასეთი
არსებობს)უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს მსესხებლის ნებისმიერი ანგარიშიდან (მათ შორის
კრედიტის თანხისაგან განსხვავებულ ვალუტაში არსებული ანგარიშიდან). ამასთანავე, თუ
უაქცეპტო წესით ჩამოსაწერი თანხა განსხვავდება კრედიტით გაცემული თანხის
ვალუტისაგან, ბანკი უფლებამოსილია მსესხებლის ხარჯზე მოახდინოს ერთ სავალუტო
ერთეულიდან მეორეში თანხის კონვერტაციაბანკის კომერციულიკურსის შესაბამისად.
3.7.მსესხებელი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს მსესხებლთან და 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 ბაზაშიშესატანად,რის საფუძველზეცეს ინფორმაციაგახდება ხელმისაწვდომი მესამე
პირისათვის. აგრეთვე, მსესხებელი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს მსესხებელთან და
ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოიყენოს ვი თი ბი
ჯგუფის ჯგუფური ანგარიშგების შედგენის მიზნებისათვის.
3.8.ბანკი

უფლებამოსილია
გადასცეს
მსესხებელთან
და
ხელშეკრულებით
ნაკისრ
ვალდებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მესამე პირს ბანკის მიერ მსესხებლის მიმართ
წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე არსებული მოთხოვნის დათმობის მიზნით.

3.9.ბანკი უფლება მოსილია მსესხებელთან დაკავშირებული ნებისმიერი

ინფორმაცია/დოკუმენტიმიაწოდოს გარე აუდიტორს,რომელიც ბანკს უწევს პროფესიულ
მომსახურებას.

