წინამდებარე „საკრედიტო ხელშეკრულების დამატებითი პირობები“ წარმოადგენს ბანკს და მსესხებელს
შორის გაფორმებული საკრედიტო [სასესხო] ხელშეკრულების არსებით შემადგენელ ნაწილს.

1.

საკრედიტო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებული უფლება - მოვალეობები

1.1. მსესხებელი ვალდებულია დროულად და სრულად დაფაროს საბანკო კრედიტი და მასზე
დარიცხული პროცენტი, ასევე პირგასამტეხლო [არსებობის შემთხვევაში], გადაიხადოს
საკომისიო გადასახდელები.
1.2. მხარეები ვალდებულნი
ვალდებულებები.

არიან

სათანადოდ

შეასრულონ

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

შესაბამისად, თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს ხელშეკრულებიდან და
კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვალდებულებათა ჯეროვანი შესრულება.
1.3. კრედიტის დაფარვის მიზნით მსესხებლის ნებისმიერი ანგარიშიდან ანგარიშსწორების
ოპერაციისათვის განკუთვნილი გამოქვითვა თუ დაკავება განხორციელდება მსესხებლის
ხარჯზე.
1.4. საპროცენტო განაკვეთის სახით დარიცხული თანხის გაანგარიშება ხდება კრედიტით
სარგებლობის ფაქტიური დღეების შესაბამისად, 365 დღისგან შემდგარ წელიწადზე
გაანგარიშებით.
1.5. მსესხებელი თანახმაა და უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს, კრედიტის გადახდის მორიგი
თარიღის დადგომისას, ბანკმა მოახდინოს კრედიტისა და მასზე დარიცხული პროცენტების
და
იმ
დროისათვის
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ნებისმიერი
სხვა
გადასახდელებისა და პირგასამტეხლოს დაფარვა მსესხებლის მიმდინარე ანგარიშზე ან/და
სხვა მის ანგარიშზე არსებული თანხით. ბანკი უფლებამოსილია კრედიტის ძირითადი თანხა,
მასზე დარიცხული პროცენტები 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 კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსის შესაბამისად.
1.6. კრედიტის მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადამდე დაფარვისათვის მსესხებელი ვალდებულია
წინასწარ წერილობით მიმართოს ბანკს.

2.

მხარეთა სხვა უფლება - მოვალეობები

2.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ბანკი უფლებამოსილია აკონტროლოს კრედიტის
მიზნობრიობა და მსესხებელი ვალდებულია ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, ბანკის მიერ
დადგენილ ვადებში და ბანკის მიერ დადგენილი ფორმით, წარუდგინოს ბანკს ამონაწერები
ყველა საბანკო ანგარიშებიდან, რომელიც გახსნილი აქვს რეზიდენტ თუ არარეზიდენტ
ბანკებში და სხვა ინფორმაცია ბანკის მოთხოვნით.

2.2. მსესხებელი ვალდებულია ბანკისათვის შექმნას კრედიტის გამოყენების კონტროლისა და ამ
ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვების
პირობები.
2.3. მსესხებელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს ბანკს რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივი
მისამართის შეცვლის და იქ გადასვლის თარიღის შესახებ, ასევე ფინანსურ და ქონებრივ
მდგომარეობაში მოსალოდნელი არსებითი ცვლილებების, და იმ გარემოებათა შესახებ,
რომლებმაც შეიძლება განაპირობონ ასეთი ცვლილებები.
2.4. მსესხებელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს ბანკს ყველა ისეთი გარემოების შესახებ, რამაც
შეიძლება ხელი შეუშალოს ვალდებულებების დროულად და სრულად შესრულებას
მსესხებლის მიერ.
2.5. 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.
2.6. მსესხებელი ადასტურებს, რომ მას არა აქვს ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკთან [“შელ ბანკი”].

3.

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები

3.1. გარდა მსესხებლის მიერ ხელმოწერილ ხელშეკრულებაში მითითებული საფუძვლისა,
ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს:
3.1.1. თუ ბანკი მიიჩნევს, რომ გაუარესდა ან უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია
გაუარესდეს
მსესხებლის ფინანსური ან/და ქონებრივი მდგომარეობა, რითაც,
ბანკის აზრით საფრთხე
შეიძლება შეექმნას საკრედიტო ვალდებულებების
ჯეროვან შესრულებას.
3.1.2. ბანკის წერილობითი თანხმობის გარეშე მსესხებლის მიერ დარღვეული იქნება
კრედიტის
მიზნობრიობა.
3.1.3. მსესხებელი
დაარღვევს
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებას.

ან/და

კანონმდებლობით

3.1.4. ბანკი აგრეთვე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება
ხელშეკრულებით ან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
3.2. მსესხებელს წერილობით ეგზავნება კრედიტის და მასზე დარიცხული პროცენტის ვადამდე
დაბრუნების, აგრეთვე პირგასამტეხლოს გადახდის [ასეთის არსებობის შემთხვევაში]
მოთხოვნა, რომელიც მისი მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ [ან ბანკის მიერ განსაზღვრულ
ვადაში] მსესხებლის მიერ უნდა
შესრულდეს მთელი მოცულობით.

4.

დასკვნითი დებულებები

4.1. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები გადადის მხარეთა უფლებამონაცვლეებზე.
მსესხებელს უფლება არა აქვს ბანკის თანხმობის გარეშე მესამე პირს გადასცეს
ხელშეკრულების საფუძველზე
წარმოშობილი ნებისმიერი ვალდებულება ან უფლება.

4.3. ბანკს უფლება აქვს შეტყობინება ან სხვა დოკუმენტი გადასცეს კლიენტს ან გაუგზავნოს
შეტყობინება/დოკუმენტი [კურიერის ან საფოსტო ორგანიზაციის მეშვეობით] მსესხებლის
მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების მე-7 მუხლში მითითებულ მისამართზე ან კლიენტის
იმ 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-7 მუხლში
მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფორმით, ფაქსით,
ელექტრონული ფოსტით ან სხვა კომუნიკაციის საშუალებით. შეტყობინება/დოკუმენტი
შეიძლება ასევე გაგზავნილ/გადაცემულ იქნეს კლიენტის იმ ტელეფონის ნომერზე მოკლე
ტექსტური შეტყობინების ფორმით, ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა კომუნიკაციის
საშუალებით, რომელიც რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
მეწარმეთა და არასამეწარმეო [არაკომერციული] იურიდიული პირების რეესტრში.
შეტყობინების/დოკუმენტის გაგზავნა ნებისმიერი ამ პუნქტში დათქმული ფორმით
ჩაითვლება კლიენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებად. შეტყობინების/დოკუმენტის გაგზავნა
ბანკის სახელით ბანკის თანამშრომლის მიერ ტელეფონის ნომრიდან მოკლე ტექსტური
შეტყობინების ფორმით ან ელექტრონული ფოსტით ზემოაღნიშნულ რეკვიზიტებზე
ჩაითვლება კლიენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებად.
4.4. შეტყობინება კლიენტის მიერ მიღებულად/ჩაბარებულად ითვლება:
4.4.1. პირადად მიწოდების შემთხვევაში - შეტყობინების ან
კლიენტისათვის ჩაბარების დღეს.

სხვა

დოკუმენტის

4.4.2. კურიერის ან საფოსტო ორგანიზაციის მეშვეობით შეტყობინების ან სხვა
დოკუმენტის გაგზავნის შემთხვევაში - კურიერის/საფოსტო ორგანიზაციისთვის
ჩაბარების დღიდან მე–5 კალენდარულ დღეს, ან კლიენტისათვის ჩაბარების
დადასტურების თარიღის დღეს, რომელსაც უფრო ადრე ექნება ადგილი.
4.4.3. ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გაგზავნის შემთხვევაში - კლიენტის
ელექტრონული ფოსტის სერვერიდან [მისამართიდან] ბანკის მიერ გაგზავნილი
შეტყობინების მიღების შესახებ დასტურის მიღების დღეს ან გაგზავნიდან მომდევნო
დღეს, რომელსაც უფრო ადრე ექნება ადგილი.
4.4.4. ნებისმიერი სხვა საშუალებით გაგზავნის შემთხვევაში - გაგზავნის თარიღიდან მეორე
დღეს.
4.5. ბანკის შეტყობინება ან სხვა დოკუმენტი კლიენტზე მიღებულად/ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ
შემთხვევაშიც, თუ ბანკს შეტყობინება დაუბრუნდა გაგზავნილ მისამართზე კლიენტის
ადგილსამყოფელის/საცხოვრებელი ადგილის არ არსებობის გამო ან კლიენტი უარს
განაცხადებს შეტყობინების ან დოკუმენტის მიღებაზე/ჩაბარებაზე ან თავს აარიდებს მის
მიღებას ან ბანკი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებს კლიენტის ელექტრონული
ფოსტის მისამართის გაუქმების ან არ არსებობის შესახებ შეტყობინებას. თუ მოხდა მე-7
მუხლში მითითებული კლიენტის რომელიმე რეკვიზიტის/საკონტაქტო მონაცემის შეცვლა და
ამის შესახებ წერილობით არ ეცნობება ბანკს, შეტყობინება/დოკუმენტი კლიენტის მიერ
მიღებულად/ჩაბარებულად ითვლება მითითებულ რეკვიზიტზე/საკონტაქტო მონაცემზე
გაგზავნის შემთხვევაშიც. ბანკი არ არის ვალდებული წერილობით შეატყობინოს კლიენტს
მისამართის შეცვლის ფაქტი, რადგან კლიენტისათვის ცნობილია, რომ სს “ვითიბი ბანკ
ჯორჯიას” სათავო დაწესებულებისა და მისი ფილიალების/სევრისცენტრების მისამართები
ასახულია შემდეგ ვებ-გვერდზე-vtb.ge.

4.6. ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის ბათილად ცნობა არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების
ან მისი სხვა პუნქტების ბათილად ცნობას.

