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დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო

1.

ტერმინთა განნმარტებები

თუ წინამდებ
ბარე ხელშეკრულ
ლებით სხვა რამ არ არის განსაზღ
ღვრული
1.1.
ან/და მისი კონტექსტ
ტიდან სხვა რამმ არ გამომდინაარეობს, ქვემოთმმოცემულ
ტერმი
ინებს ენიჭებათ შეემდეგი მნიშვნელობა:
1.1.1.
ანგარიში - ბანნკში არსებული მსსესხებლის საბანკკო ანგარიშ(ებ)ი;
1.1.2.
ბანკი - სს „ლ
ლიბერთი ბანკი““ (ს/კ 203828304),, რომელიც წარმმოადგენს
ხელშეეკრულების მხარეეს;
1.1.3.
ბანკომატი – ბანკის თვითმომმსახურების ელექქტრონული პროგ
გრამულ–
ტექნი
იკური მოწყობილ
ლობა, რომლის საშუალებითაც მსესხებელს, რ
რომელიც
იმავდ
დროულად წარმო
ოადგენს ბანკის საბანკო ბარათი
ის მფლობელს შ
შეუძლია
ხელშეეკრულებით განნსაზღვრული სააგანგებო ავანსისს ან/და ოვერდ
დრაფტის
გააქტი
იურება, ნაღდი ფულის გამოტანა/შეტანა ან/და სხვა
ს
ისეთი ოპერ
რაციების
წარმო
ოება, როგორიცაა აანგარიშზე არსებუ
ული ნაშთის შესაახებ ინფორმაციისს მიღება,
გადახ
ხდების განხორციეელება და სხვა;
1.1.4.
განცხადებები
ი და გარანტიები - სტანდარტული
ი პირობების მე-2 მუხლში
მოცემმული მსესხებლისს განცხადებები დ
და გარანტიები;
1.1.5.
დანართი - მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ნნებისმიერი დამატებითი
დოკუ
უმენტები (მათ შ
შორის და არამმარტო ხელშეკრუ
ულების #1 დანნართი მომსახ
ხურების საკომისიო), რომელი
იც აზუსტებს, ცვლის ან/და წყვეტს
ხელშეეკრულებას ან/დ
და მის პირობეებს და წარმოაადგენს ხელშეკრ
რულების
განუყოფელ ნაწილს;
1.1.6.
ელექტრონულ
ლი არხი - ბანკომმატი, მობილური
ი ტელეფონი, USSSD მენიუ
ან/და სხვა ელექტრონნული ხელსაწყო//პროგრამული უ
უზრუნველყოფა, რომლის
საშუალ
ლებითაც
მსეესხებელს
შესსაძლებლობა
რგებლოს
ეძლევა
ისარ
კრედი
იტით/ოვერდრაფ
ფტით/საგანგებო აავანსით;
1.1.7.
ელექტრონულ
ლი განაცხადი - ეელექტრონული, ო
ოპტიკური ან სხვაა მსგავსი
საშუალ
ლებ(ებ)ის (მათ შო
ორის ბანკომატისს, მობილური ტელ
ლეფონის, USSD მეენიუს და
სხვა) გამოყენებით შექქმნილი და მსესხ
ხებლისათვის მიწწოდებული წერილ
ლობითი
რმაცია, რომელსაც ეთანხმება მსესსხებელი და ადასტ
ტურებს მის (მსესსხებლის)
ინფორ
ნებას ხელშეკრულები
ის დადებასთან დაკავშირებით და რომელიც ითვლება
ი
მსესხეებლის მიერ მატ
ტერიალურ დოკკუმენტზე თანხმობის განცხადებ
ბის/ნების
გამოხატვის თანაბარი ი
იურიდიული ძალ
ლის მქონედ;
1.1.8.
თანხის გად
დახარჯვა ან ოვერლიმიტი - (ა) ოვერდ
დრაფტით
სარგებ
ბლობისას, ანგარ
რიშზე (მათ შორ
რის საბარათე ანგარიშზე)
ა
ათვი
ისებული
საკრედ
დიტო ნაშთი, რომელიც გადაააჭარბებს ხელშეეკრულებით დაადგენილ
ოვერდ
დრაფტის საკრედ
დიტო ნაშთის ლ
ლიმიტს; (ბ) ბანკკის მიერ ოვერდ
დრაფტის
ცალმხ
ხრივად შეჩერებ
ბისას, ანგარიშზ
ზე (მათ შორისს საბარათე ანგ
გარიშზე)
ათვისსებული საკრედ
დიტო ნაშთი, რ
რომელიც გადაააჭარბებს ოვერდ
დრაფტის
ულობას,
შეჩერეების მომენტისათ
თვის დაფიქსირებულ საკრედიტ
ტო ნაშთის მოცუ
ხოლო
ო (გ) ოვერდრაფტის შეჩერებისს შემდგომ საკკრედიტო დავალ
ლიანების
რებისას/დაფარვი
შემცირ
ისას,
ათვისებუ
ული
საკრედიტ
ტო
ნაშთი,
რ
რომელიც
გადააჭ
ჭარბებს შემცირებ
ბის შედეგად დაფ
ფიქსირებულ უმც
ცირეს საკრედიტო
ო ნაშთის
მოცულ
ლობას;
კანონმდებლო
1.1.9.
ობა - საქართვველოს მოქმედი საკანონმდებლ
ლო და
კანონქქვემდებარე ნორ
რმატიული აქტებ
ბის, აგრეთვე საქქართველოს ნორ
რმატიულ
აქტთაა სისტემაში მოქცეული საქართველ
ლოს საერთაშორისსო ხელშეკრულებ
ბების და
შეთანნხმებების ერთობლ
ლიობა;
1.1.10..
კონფიდენციაალური ინფორმააცია - თუ ხელშეეკრულებით სხვაა რამ არ
არის განსაზღვრული, ხელშეკრულები
ის ხელმოწერის აან/და მისი შესრ
რულების
შედეგ
გად ერთ-ერთი მხარის მიერ მეორე მხარი
ის შესახებ მიღ
ღებული,
შექმნილი
დამუშ
შავებული,
აან/და
გაგზავნილი
ნებ
ბისმიერი
ინფორ
რმაცია/დოკუმენტ
ტაცია (მათ შორ
რის ინფორმაცია/დოკუმენტაცია მხარის
მხარის
მონაცემების,
პერსო
ონალური,
წი
ილობრივი,
ფ
ფინანსური
მფლო
ობელი/მმართველ
ლი/ურთიერთდაკაავშირებული პირ
რ(ებ)ის, მესამე პირ(ებ)თან
არსებუ
ული გარიგებ(ებ
ბ)ის, მფლობელო
ობაში არსებული მოძრავი ან/და უძრავი
ობიექქტ(ებ)ის, ბიზნეს პროცესის/პროც
ცედურების, მარკკეტინგული სტრ
რატეგიის,
პროექქტ(ებ)ის ან/და სხ
ხვა სახის მონაცემმების შესახებ) ანნ/და სხვა მნიშვნეელოვანი
ინფორ
რმაცია/დოკუმენტ
ტაცია;
1.1.11..
კრედიტი ანნ სწრაფი სამ
მომხმარებლო კრედიტი „ლი
იბერთი

ექსპრ
რესი“

ან ლ
ლიბერთი ექსპპრესი - დაბბრუნების, ფასსიანობის,
უზრუ
უნველყოფისა დაა ვადიანობის სააწყისებზე ბანკისს მიერ მსესხებლ
ლისათვის
გასაცეემი თანხის მოცულ
ლობა;
1.1.12..
კრედიტთან/ოვერდრაფტთან//საგანგებო
ავანნსთან
დაკავში
ირებული
გადასსახდელები/მასთაან დაკავშირებულ
ლი გადასახდელ
ლები - ხელშეკრულებით
განსაზ
ზღვრული კრედ
დიტის/ოვერდტრააფტის/საგანგებო ავანსის მომსაახურების
საკომი
ისიო (ასეთის არსსებობისას), კრედ
დიტის, ოვერდტრაფტის, საგანგებო
ო ავანსის
ვადაგ
გადაცილების ერთ
თჯერადი პირგასაამტეხლო (ასეთის არსებობისას), კრ
რედიტის,
ოვერდ
დტრაფტის,
საგ
განგებო
ავანსი
ის
ვადაგადაცი
ილების
ყოველდღიური
პირგაასამტეხლო (ასეთ
თის არსებობისაას), კრედიტის ან/და ოვერდტ
ტრაფტის
პროლ
ლონგაციის საკომმისიო (ასეთის არსებობისას), კრედიტის დეფ
ფოლტის
ერთჯ
ჯერადი პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობისას) ანნ/და ხელშეკრულ
ლებიდან
გამომდინარე ნებისმიერი ხარჯი (მათ შო
ორის და არამარტ
ტო სასამართლო დ
დავასთან,
სააღსრ
რულებო წარმო
ოებასთან დაკავშირებული ხარ
რჯები, ზიანის/ზ
ზარალის
ანაზღ
ღაურების თანხები
ი და სხვა);

კრედიტის დეფოლტი - კრ
რედიტის სტატუ
უსი, რომელიც წაარმოიშობა
1.1.113.
კრედ
დიტის უწყვეტ ვადაგადაცილებ
ბაში ყოფნის მეე-60 კალენდარუ
ულ დღეს.
კრედ
დიტის დეფოლტი
ის დადგომისას ბ
ბანკი ახორციელებ
ბს დეფოლტის ერ
რთჯერადი
პირგ
გასამტეხლოს (ასეეთის არსებობისაას) დარიცხვას და წყვეტს კრედიტი
ის თანხაზე
სხვაა ყველანაირი საკო
ომისიოს, პროცენტ
ტის, პირგასამტეხ
ხლოს დარიცხვას;;
1.1.114.
კრედიტის მომსახურე ანგარ
რიში - ბანკის მიერ
რ განსაზღვრული
ი ანგარიში,
რომმელზეც განთავსეებული ფულადი
ი სახსრებით ხო
ორციელდება ათ
თვისებული
კრედ
დიტის თანხები
ის ან/და კრედი
იტთან დაკავშირ
რებული გადასაახდელების
გადახდა;
1.1.115.
კრედიტის თანხა - ხელშეკკრულების საფუ
უძველზე მსესხებლის მიერ
კრედ
დიტის სახით ათვვისებული/მიღებუ
ული თანხები;
მესაამე პირ(ებ)ი - ნებ
ბისმიერი პირი, რ
რომელიც არ წარმოადგენს ხელშეკრულების
მხარ
რეს;
1.1.116.
მობილური
ი ტელეფონი - ფიჭ
ჭური კავშირგაბმულობის ქსელში ჩართული
ტელ
ლეფონი;
1.1.117.
მსესხებელი
ი - პირი, რომეელიც ელექტრონნული არხის საშ
შუალებით
ელეექტრონული განაც
ცხადის საფუძველ
ლზე ეთანხმება წწინამდებარე სტანდარტულ
პირო
ობებს და წარმოად
დგენს ხელშეკრულ
ლების მხარეს;
1.1.118.
მხარე/მხარ
რეები - ბანკი ან/დაა მსესხებელი კონნტექსტის შესაბამი
ისად;
1.1.119.
ოვერდრაფტ
ტი – დაბრუნეების, ფასიანობის, უზრუნველყო
ოფისა და
ვადი
იანობის საწყისებზე ხელშეკრულ
ლების პირობებისს შესაბამისად მსსესხებლის
ანგაარიშზე (მათ შორი
ის საბარათე ანგარ
რიშზე) ხელმისაწწვდომი თანხა - საკრედიტო
ნაშთ
თი, რომლითაც არაერთჯერადად
დ, სრულად ან ნაწილობრივ საარგებლობს
მსესსხებელი და რომმელიც, თუ ბანკსსა და მსესხებელსს შორის სხვა რაამ არ არის
შეთანხმებული, ავტ
ტომატურად დაი
იფარება მსესხებ
ბლის ანგარიშზ
ზე თანხის
ასახ
ხვისას;
1.1.220.
პირგასამტეეხლო (ჯარიმა) – ფულადი თ
თანხა, რომლის გადახდის
ნაკისრი
ვალ
ლდებულებაც
შეესაბამის
მხარეეს
წარმოეშვებაა
მის
მიერ
ვალ
ლდებულებების შეეუსრულებლობისს ან/და არაჯეროვვანი შესრულებისს შედეგად.
რთით;
პირგ
გასამტეხლოს მოც
ცულობა განსაზღვვრულია ხელშეკრ
რულების #1 დანარ
1.1.221.
პირი/პირებ
ბი - ფიზიკური პპირ(ებ)ი, იურიდი
იული პირ(ებ)ი (მმათ შორის
საჯაარო სამართლის იურიდიული პპირ(ებ)ი), არასამეეწარმეო (არაკომმერციული)
იურ
რიდიული პირ(ებ
ბ)ი ან/და კანონნმდებლობის საფ
ფუძველზე შექმნნილი სხვა
ორგ
განიზაციული/არაარეგისტრირებულ
ლი წარმონაქმნ(ებ
ბ)ი;
1.1.222.
პროცენტი - ხელშეკრულები
ის საფუძველზე გაანსაზღვრული სააპროცენტო
განააკვეთის მოცულობა, რომელიც იანგ
გარიშება მსესხებლ
ლის მიერ კრედიტ
ტის, ხოლო
საგაანგებო ავანსის ანნ/და ოვერდრაფტ
ტის შემთხვევაში - ოვერდრაფტის, საგანგებო
ავანნსის ძირი თანხით
თ (ოვერლიმიტისს,საგანგებო ავანსსის თანხით) სარ
რგებლობის
ფაქტ
ტიური დღეებისს შესაბამისად, წელიწადში 3665 (სამას სამო
ოცდახუთი)
კალ
ლენდარულ დღეზეე გაანგარიშებით. თუ ბანკი ვადაამდე ცალმხრივად
დ შეწყვეტს
ამ ხელშეკრულებასს, პროცენტის დარიცხვა გრ
რძელდება და გადახდას
ექვეემდებარება იძულ
ლებითი ან მსესხეებლის მიერ ნებააყოფლობითი აღსსრულების
მომეენტისათვის
გააანაგრიშებული
თანხით.
პრო
ოცენტი
განსაზ
ზღვრულია
ხელ
ლშეკრულების #1 დ
დანართით;
1.1.223.
საგანგებო ავანსი - დაბრუ
უნების, ფასიანობ
ბის, უზრუნველყყოფისა და
ვადი
იანობის საწყისებზე ხელშეკრულ
ლების პირობებისს შესაბამისად მსსესხებლის
ანგაარიშზე (მათ შორი
ის საბარათე ანგარ
რიშზე) ხელმისაწწვდომი თანხა - საკრედიტო
ნაშთ
თი, რომლითაც არაერთჯერადად
დ, სრულად ან ნაწილობრივ საარგებლობს
მსესსხებელი და რომმელიც, თუ ბანკსსა და მსესხებელსს შორის სხვა რაამ არ არის
შეთანხმებული, ავტ
ტომატურად დაი
იფარება მსესხებ
ბლის ანგარიშზ
ზე თანხის
ასახ
ხვისას;
1.1.224.
საკომისიო – ხელშეკრულები
ის საფუძველზე, კკრედიტით, ოვერ
რდრაფტით
ან/დ
და საგანგებო ავვანსით სარგებლ
ლობისათვის ბანკკის მიერ კლიენნტისათვის
დაწეესებული გადასსახადი, რომლი
ის ოდენობა დ
და გადახდის პირობები
განსსაზღვრულია ხელ
ლშეკრულების #1 დ
დანართის შესაბამმისად;
1.1.225.
საბანკო დღ
ღე - ბანკის მიერ
რ დადგენილი საამუშაო დღის (ბაანკის მიერ
განსსაზღვრული დასვვენების ან/და კანნონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების
გარდ
და) ის ნაწილი, რომლის განმმავლობაშიც ბანკკი ახორციელებსს საბანკო
მომსსახურებას;
1.1.226.
სტანდარტუ
ული პირობები - წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილი
დ
ელეექტრონული
არ
რხების
საშუალ
ლებით
მიღებულ
ლი
კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერდრაფტის ხელშეკრულეების სტანდარტუ
ული პირობები, რომელიც
წარმმოადგენს ხელშეკკრულების განუყო
ოფელ ნაწილს და განთავსებულია ბ
ბანკის ვებგვერ
რდზე: http://www
w.libertybank.ge;
1.1.227.
ხელშეკრულ
ლება - მსესხებლი
ის მიერ ელექტრო
ონული არხის საშ
შუალებით
ბანკკისათვის წარდგენნილი ელექტრონუ
ული განაცხადის,, სტანდარტული პპირობების
ან/დ
და ნებისმიერი დ
დამატებითი განნაცხად(ებ)ის, დაანართ(ებ)ის ერთ
თობლიობა,
რომმელიც დაიდო/დააიდება ხელშეკრუ
ულებასთან დაკავვშირებით და წარ
რმოადგენს
მის გ
განუყოფელ ნაწილ
ლს;
1.1.228.
USSD მენიუ
უ - ფიჭური კავშ
შირგაბმულობის კომპანიების პრო
ოგრამული
უზრ
რუნველყოფა, რ
რომლის საშუალ
ლებითაც მსესხ
ხებელი უფლებ
ბამოსილია
მობი
ილური ტელეფ
ფონით დააგენეერიროს ელექტრ
რონული განაცხ
ხადი და
ისარ
რგებლოს კრედიტ
ტით, საგანგებო ავანსით ან/და ოვერ
რდრაფტით.
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დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო
2.

განცხადებები
ი და გარანტიები

მსესხებელი ააცხადებს და გარანტიას იძლევა, რო
ომ:
2.1.
2.1.1.
წარმოადგენსს უფლებაუნარი
იან და ქმედუნაარიან პირს, რო
ომელსაც
ხელშეეკრულების დადების მიზნით მო
ოპოვებული აქვს ყველა საჭირო თ
თანხმობა,
ნებართ
თვა ან/და დავალ
ლება (მინდობილო
ობა);
2.1.2.
მის მიერ ხ
ხელშეკრულების დადება ან/და შესრულება არ
რ მოდის
წინააღ
ღმდეგობაში კანო
ონმდებლობასთანნ (მათ შორის მსეესხებლის იურისსდიქციის
სახის
კანონმმდებლობასთან),
საერთაშორისსო
ნორმებთან
ან/და
სხვა
დოკუ
უმენტებთან, არ იწვევს სხვა სახელშეკრულ
ლებო ურთიერთ
თობებით
ნაკისრ
რი/განსაზღვრულ
ლი ვალდებულებ((ებ)ის დარღვევასს და არ წარმოშობ
ბს მესამე
პირ(ებ
ბ)ისათვის ხელშეკკრულებაზე შეცილ
ლების უფლებას;
2.1.3.
მსესხებელი აარ მონაწილეობს სასამართლო ან//და საარბიტრაჟო
ო დავაში,
ადმინნისტრაციულ წარმოებებში, რო
ომელიც ხელს შეუშლის მისს მიერ
ხელშეეკრულებით ნაკისსრი ვალდებულებ
ბების სრულ და ჯეროვან
ჯ
შესრულეებას;
2.1.4.
წარმოადგენსს
გადახდისუნაარიან
პირს,
რომლის
მიმარ
რთ
არ
მიმდი
ინარეობს
გადაახდისუუნარობისს
(გაკოტრების
ან
რეაბილი
იტაციის)
საქმისსწარმოება, ლიკვი
იდაციის პროცესი
ი ან/და არ არსებო
ობს სხვა სახის გაარემოება,
რომელ
ლიც ხელს შეუშლ
ლის მის მიერ ხელ
ლშეკრულებით ნააკისრი ვალდებუ
ულებების
სრულ
ლ და ჯეროვან შესრ
რულებას;
2.1.5.
ხელშეკრულეების დადების მიზნით, ბანნკისათვის წარდ
დგენილი
ინფორ
რმაცია არის უტყუ
უარი და ზუსტი, ხოლო დოკუმენტები წარმოადგენნს სრულ
და მო
ოქმედ რედაქციას;
მსესხებელი არ მონაწილეობ
2.1.6.
ბს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ
რ, რაიმე
უკანო
ონო საქმიანობაში
ი (მათ შორის, ფუ
ულის გათეთრებააში, იარაღით ვაჭ
ჭრობაში,
ნარკო
ოტიკებით ვაჭრო
ობაში ან/და ტეერორიზმში), რო
ომელიც ეწინააღ
ღმდეგება
ნებისმმიერი იურისდიქციის კანონმდებლ
ლობას;
2.1.7.
ხელშეკრულეების დადებისას ბანკის ან/და მეესამე პირ(ებ)ის მხრიდან
ადგილ
ლი არ ჰქონია, მმსესხებლის ან/დ
და მისი ახლობლ
ლების მიმართ იძძულებას,
მოტყუ
უებას ან/და მუქაარას, ბანკს არ უსარგებლია მსესხ
ხებლის მძიმე ფი
ინანსური
მდგომმარეობით და არ გამოუყენებია
გ
ბორ
როტად ბანკის საბ
ბაზრო ძალაუფლეება;
ელექტ
ტრონული არხისს საშუალებით სსრულად გაეცნო და მისთვის მი
ისაღებია
ელექტ
ტრონული განაც
ცხადი და კანო
ონმდებლობის სააფუძველზე დად
დგენილი
ხელშეეკრულების მნიშვვნელოვანი პირობ
ბები;
2.1.8.
სრულად გაეც
ცნო და მისთვის მისაღებია
მ
ხელშეკკრულების პირობ
ბები (მათ
შორისს ერთმნიშვნელო
ოვნად პროცენტისს, პირგასამტეხლ
ლოს (ასეთის არსეებობისას)
და ხ
ხელშეკრულების #1 დანართით
თ განსაზღვრულ
ლი საკომისიოს (ასეთის
არსებო
ობისას) მოცულო
ობა და ადასტურეებს, რომ ხელშეკრ
რულებით განსაზღ
ღვრული
პირგაასამტეხლო არ არი
ის შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეეხლო;
2.1.9.
მსესხებელი ბანკის
ბ
წინასწარი წერილობითი თაანხმობის გარეშე არ აღებს
რაიმე სახის სხვა დამატ
ტებითი ფინანსურ
რი ვალდებულებ(ეებ)ას.
2.2.
მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივვ შეატყობინოსს ბანკს
ნებისმმიერი
გარემო
ოებ(ებ)ის
შესახ
ხებ,
რამაც
შესაძლოა
გამმოიწვიოს
ხელშეეკრულებაში მი
ითითებული განნცხადებებისა დ
და გარანტიებისს ან/და
ხელშეეკრულებით ნაკი
ისრი ნებისმიერი
ი ვალდებულებ((ებ)ის დარღვევაა, ხოლო
ბანკისს მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკისს მიერვე განსაზღვრულ ვადაში, მი
იაწოდოს
მას ნნებისმიერი სახი
ის დოკუმენტაცია/ინფორმაცია მსესხებლის ფი
ინანსური
მდგომმარეობის შესახებ
ბ.
2.3.
მხარეები აცნნობიერებენ და თ
თანხმდებიან, რომმ ხელშეკრულებაას დებენ
განცხაადებებსა და გარანტიებზე დაყრდ
დნობით და თვლიან მათ ხელშეკრ
რულების
პირობ
ბებად. შესაბამისაად, ხელშეკრულეებით გათვალისწწინებული განცხაადებების
და გაარანტიების დარ
რღვევა საკმარის საფუძველს წარ
რმოადგენს ბანკის მიერ
ხელშეეკრულებით გათ
თვალისწინებული
ი ვალდებულებ(ეებ)ის შესრულებააზე (მათ
შორისს კრედიტის/ოვერ
რდრაფტის/საგანგ
გებო ავანსის გაცემაზე) ცალმხრივვი უარის
სათქმმელად ან/და ხელშ
შეკრულების ცალ
ლხრივად შესაწყვეტად.
3.

კრედიტით/სსაგანგებო ავანსით
თ/ოვერდრაფტით
თ სარგებლობის წეესი

კრედიტის/ოვ
ოვერდრაფტის/საგგანგებო ავანსის გა
გაცემა/დამტკიცებბა
3.1
მსესხებელი, ელექტრონული
ი არხის საშუაალებით ელექტრ
რონული
3.1.1.
ხადის ბანკისათ
თვის წარდგენისაას: (ა) ადასტურ
რებს, რომ გაცნნობილია
განაცხ
სტანდ
დარტულ პირობეებს, (ბ) ეთანხმეება ბანკის მიერ
რ ელექტრონული არხის
საშუალ
ლებით წინასწარ შეთავაზებულ კრ
რედიტის, ოვერდ
დრაფტის ან/და საგანგებო
ავანსი
ის პირობებს, მმათ შორის ერთ
თმნიშვნელოვნად
დ ეთანხმება დ
და სურს
ხელშეეკრულების დად
დება, (გ) მისთ
თვის მისაღებია ელექტრონული
ი არხის
საშუალ
ლებით შეთავაზეებული კრედიტისს, საგანგებო ავანნსის ან/და ოვერდ
დრაფტის
ლიმიტ
ტი/მოცულობა, პპროცენტი, მოქმედების ვადა, პირგასამტეხლოს (ასეთის
არსებო
ობისას) და საკომი
ისიოს მოცულობაა (ასეთის არსებობ
ბისას);
3.1.2.
მსესხებელი აღიარებს და აცხ
ხადებს თანხმობაას, რომ ხელშეკრ
რულების
შესაბაამისად კრედიტ
ტის, საგანგებო ავანსის ან/და ოვერდრაფტის გაცემა
დამოკკიდებულია მხოლ
ლოდ ბანკის ნებაზ
ზე. ბანკი ყოველ კონკრეტულ შემთ
თხვევაში
განიხი
ილავს კრედიტისს, საგანგებო ავანსსის ან/და ოვერდ
დრაფტის გაცემის საკითხს
და დ
დამოუკიდებლად წყვეტს მას. ხელშეკრულება
ხ
აარ ავალდებულებს ბანკს
ნებისმმიერ შემთხვევაში
ი გასცეს კრედიტ
ტის, საგანგებო ავანსი ან/და ოვერდ
დრაფტი,
ის მხოლოდ განსაზღვვრავს კრედიტის,, საგანგებო ავანსსის ან/და ოვერდ
დრაფტის
მინიმაალურ წინაპირობ
ბებს და არეგული
ირებს კრედიტის,, საგანგებო ავანსსის ან/და

რდრაფტის გაცემმის საფუძველზე ბანკსა და მსესხეებელს შორის წარ
რმოშობილ
ოვერ
ურთ
თიერთობებს.
3.1.33.
მსესხებლისს ანგარიშზე საგანნგებო ავანსის რეეგისტრაცია ხდებაა მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ
უ მსესხებლის მიერ საგანგებო ავანსის გააქტი
იურებიდან
არაუ
უგვიანეს მომდევნო კალენდარულ
ლი დღის ბოლომდ
დე მოხდა საგანგებო ავანსის
ფარგლებში ბარათზეე ხელმისაწვდომი
ი ნაშთიდან ნები
ისმიერი ოდენობი
ის თანხით
სარგ
გებლობა.
3.1.44.
თუ განხო
ორციელდა საგანნგებო ავანსის რეგისტრაცია, მმაგრამ არ
განხ
ხორციელდა
სააგანგებო
ავანსი
ის
მთლიანი
ლიმიტით
სარ
რგებლობა,
აუთ
თვისებელი თანხაა აქტიური იქნებაა მისი (საგანგებო
ო ავანსის) გააქტი
იურებიდან
საშეეღავათო პერიოდ
დის განმავლობააში (განსაზღვრუ
ულია ხელშეკრუ
ულების #1
დანაართით). აღნიშნუ
ული ვადის გასვლ
ლის შემდეგ საგანგ
გებო ავანსის აუთ
თვისებელი
თანხ
ხა უქმდება.
3.2
კრედიტის დ
და მასთან დაკავშშირებული გადასა
სახდელების დაფარ
არვის წესი
3.2.11.
მსესხებელი
ი
ვალდებულ
ლია
ხელშეკრუ
ულებით
(მათ
შორის
ელეექტრონული განნაცხადით) განსააზღვრულ ვადაშ
ში და პერიოდ
დულობით,
ათვი
ისებული კრედ
დიტის ან/და მაასთან დაკავშირ
რებული გადასაახდელების
დაფ
ფარვის მიზნით, კრ
რედიტის მომსახუ
ურე ანგარიშზე გაანათავსოს საკმარ
რისი თანხა,
რომმელსაც ბანკი დაბ
ბლოკავს, უაქცეპტ
ტოდ ჩამოჭრის დ
და მიმართავს ბანნკის წინაშე
არსეებული მსესხებლი
ის დავალიანებისს დასაფარად/შესაამცირებლად.
3.2.22.
იმ შემთხვვევაში, თუ კრ
რედიტის ან/და მასთან დაკავშ
შირებული
გადასახდელების გად
დახდის დღეს მსესხებელი კრედი
იტის მომსახურე ანგარიშზე
არ განათავსებს
გ
საკმარ
რის თანხას, მსესხ
ხებელი აცხადებს წინასწარ თანხმო
ობას ბანკის
სრუ
ულ უფლებამოსილ
ლებაზე ბანკმა საკუთარი შეხედულ
ლებისამებრ:
3.2.22.1. განახორციეელოს ბანკში მსეესხებლის ანგარი
იშზე არსებული თანხების
სრუ
ული ან/და ნაწილო
ობრივი ბლოკირეება; ან/და
3.2.22.2. მსესხებლისს ნებისმიერი სახის ბანკში არსებული ანგ
გარიშიდან
უაქც
ცეპტოდ ჩამოწერ
როს ყველა გადასსახდელი (მათ შ
შორის ერთმნიშვვნელოვნად
კრედ
დიტის ან/და მასთ
თან დაკავშირებული გადასახდელეების თანხები) და მიმართოს
არსეებული ფულადი ვვალდებულებები
ის დასაფარად/შესსამცირებლად; ან//და
3.2.22.3. თუ გადასსახდელი და ანგარიშზე
ა
რიცხ
ხული თანხა სსხვადასხვა
გადახდის
ვალ
ლუტაშია,
ბანკმა
თავად
განნახორციელოს
კონვერტაცია
თარ
რიღისათვის ბანკშ
ში მოქმედი კომმერციული კურსსით, ხოლო კონვვერტაციის
მომსსახურების ღირ
რებულება ასევეე უაქცეპტოდ ჩამოწეროს მსსესხებლის
ანგაარიშიდან.
3.2.33.
ნებისმიერი
ი გადახდილი თ
თანხა ჩაითვლებ
ბა ზუსტად შესრ
რულებულ
ვალ
ლდებულებად, თ
თუ ხელშეკრულებით გათვალისსწინებული გად
დასახდელი
თანხ
ხები გადახდილ
ლია ხელშეკრულ
ლებით გათვალი
ისწინებულ ვადებში. თუ
ხელ
ლშეკრულებით დადგენილი გადახ
ხდის დღე წარმო
ოადგენს არასაბანნკო დღეს,
გადახდა უნდა განხო
ორციელდეს მომდ
დევნო საბანკო დღეს.
3.2.44.
კრედიტის და მასთან დაკკავშირებული გაადასახდელების დაფარვის
თანმმიმდევრობა შემმდეგია: პირველ
ლ რიგში იფარებ
ბა კრედიტის დ
დეფოლტის
ერთ
თჯერადი პირგაასამტეხლო (ასეეთის არსებობისსას); შემდეგ კრედიტის
ვადააგადაცილების ერ
რთჯერადი პირგაასამტეხლო (ასეთი
ის არსებობისას); კრედიტის
ვადააგადაცილების ყოველდღიური პირგასამტეხლო
ო (ასეთის არსსებობისას);
კრედ
დიტის პროლო
ონგაციის საკომი
ისიო (ასეთის არსებობისას); კრედიტის
მომსსახურების საკომი
ისიო (ასეთის არსსებობისას) და ბო
ოლოს კრედიტის ძძირითადი
თანხ
ხა. აღნიშნული რიგითობა შეიძძლება შეიცვალო
ოს ბანკის შეხედულებით
ნები
ისმიერ დროს.
3.3
ოვერდრაფტ
ფტის და მასთან დ
დაკავშირებული გგადასახდელებისს დაფარვის

წესი
ი
3.3.11.
მსესხებელმმა ხელშეკრულეებით გათვალისსწინებული ოვერ
რდრაფტის
თით
თოეულ ჯერზე სრულად ან ნაწწილობრივ ათვისებიდან 70 (სამმოცდაათი)
კალ
ლენდარული დღ
ღის ვადაში უ
უნდა უზრუნველ
ლყოს ხელშეკრუ
ულებიდან
გამო
ომდინარე ნებისმი
იერი დავალიანებ
ბის (მათ შორის ო
ოვერდრაფტის ძირ
რი თანხის,
ოვერ
რლიმიტის (ასეთ
თის არსებობისას), პირგასამტეხლ
ლოს (ასეთის არსსებობისას),
საკო
ომისიოს (ასეთის არსებობისას), დ
დარიცხული პროც
ცენტის) სრულად
დ დაფარვა
ისე, რომ ანგარიშის ბ
ბალანსი, რომელზ
ზეც დაშვებულია ოვერდრაფტი იყყოს ნულის
ტოლ
ლი ან მეტი. ამ მო
ოთხოვნის შეუსრუ
ულებლობის შემთ
თხვევაში ბანკს უფ
ფლება აქვს
ცალ
ლმხრივად შეაჩერო
ოს მსესხებლისათ
თვის ოვერდრაფტი
ის მოქმედება;
3.3.22.
თუ, მსესხებ
ბელი სრულად შ
შეასრულებს სტანნდარტული პირო
ობების 3.8.1
ქვეპპუნქტში აღნიშნული პირობის დარ
რღვევის შედეგად ბანკის წინაშე წარ
რმოშობილ
ვალ
ლდებულებებს დ
და გადაიხდის ოვერდრაფტის ხელახალი გააქქტიურების
საკო
ომისიოს (ასეთის არსებობისას), მმსესხებლის მოთხ
ხოვნის შემთხვევვაში, ბანკი
უფლ
ლებამოსილია ხელ
ლახლა გაუაქტიუროს მსესხებელს ო
ოვერდრაფტი;
3.3.33.
ოვერდრაფტ
ტის
ხელახალი
ი
გააქტიურები
ის
საკომისიო
(ასეთის
არსეებობისას) ექვემდ
დებარება გადახდაას ოვერდრაფტისს ხელახალი გააქქტიურების
თარ
რიღისათვის;
3.3.44.
ხელშეკრულ
ლებით
განსსაზღვრულ
შემთხვევებში
თანხის
გადახარჯვის/ოვერლ
ლიმიტის წარმოშო
ობისას, ოვერლიმმიტის თანხას დ
დაერიცხება
ბანკკის მიერ განსსაზღვრული პრ
როცენტი და ოვერლიმიტის დაფარვა
განხ
ხორციელდება ხელ
ლშეკრულებით ო
ოვერდრაფტისათვვის განსაზღვრულ
ლი წესით.
3.3.55.
ოვერდრაფტ
ტის
და
პრ
როცენტის
დაფ
ფარვა
განხორ
რციელდება
ხელ
ლშეკრულებით დაადგენილ ვადაში შემდეგი თანმიმმდევრობით: პირვველ რიგში
იფარ
რება ოვერლიმიტ
ტის პირგასამტეხ
ხლო (ასეთის არსსებობისას), ოვერ
რლიმიტზე
დარ
რიცხული პროცენნტი და ბოლოს - ოვერლიმიტის ძირითადი თანხ
ხა, შემდეგ
გვ. 4 / სულ 8 გვ.

დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო
ოვერდ
დრაფტის საკომისსიო (ასეთის არსეებობისას), ოვერდ
დრაფტის პირგასაამტეხლო
(ასეთი
ის არსებობისას), ოვერდრაფტზეე დარიცხული პროცენტი
პ
და ბ
ბოლოს ოვერდ
დრაფტის ძირით
თადი თანხა, აღნი
იშნული რიგითო
ობა შეიძლება შეი
იცვალოს
ბანკისს შეხედულებით;
ოვერდრაფტი
3.3.6.
ის
დამტკიცები
ის
საკომისიო
(ასეთის
არ
რსებობის
შემთხ
ხვევაში) გადაიხდ
დება ოვერდრაფტ
ტის თანხიდან წწინასწარ, ოვერდ
დრაფტის
გაცემი
ისას;
3.4
სააგანგებო ავანსის და მასსთან დაკავშირეებული გადასახდ
დელების

დრაფტის პროლ
ლონგირების მინი
იმალურ წინაპირ
რობებს და
განსსაზღვრავს ოვერდ
არეგ
გულირებს ოვერ
რდრაფტის პრო
ოლონგირების სსაფუძველზე ბანკსა და
მსესსხებელს შორის წაარმოშობილ ურთი
იერთობებს.
4.2.22.
ოვერდრაფტ
ტის პროლონგაც
ცია განხორციელ
ლდება ავტომატუ
ურად, თუ
მსესსხებელი ოვერდრ
რაფტის მოქმედეების ვადის ამოწ
წურვამდე 14 (თ
თოთხმეტი)
კალ
ლენდარული დღი
ით ადრე წინასწწარ არ აცნობებ
ბს ბანკს ხელშეკრულების
სრუ
ულად ან ნაწილობ
ბრივ შეწყვეტის შეესახებ.

დაფარ
რვის წესი

5.

3.4.1.
საგანგებო ავანსის ერთჯერადი გააქტიურების საკომისიო (ასეთის
არსებო
ობისას) გადაიხდ
დება მსესხებლის ანგარიშიდან წინნასწარ, საგანგებო
ო ავანსის
დარეგ
გისტრირებისას;
საგანგებო ავაანსის გააქტიურეებიდან განსაზღვრ
3.4.2.
რული დღეების (დღეების
რაოდენობა
დგინდეება
ინდივიდუ
უალურად
ყოვეელი
მსესხებლი
ისათვის)
განმავვლობაში მსესხეებლის მიერ სააგანგებო ავანსისს ათვისებულ თანხაზე
მოქმედებს საშეღავათ
თო პერიოდი დაა მას (ათვისებუ
ულ თანხას) აღნნიშნული
პერიო
ოდის განმავლობააში არ ერიცხება პრ
როცენტი.
3.4.3.
მსესხებლის ანგარიშზე ჩარი
იცხული ნებისმი
იერი თანხიდან პირველ
რიგში
ი დაიფარება სსაგანგებო ავანსსის პროცენტი (ასეთის არსებ
ბობისას),
დავალ
ლიანება საგანგებო
ო ავანსის გააქტიუ
ურების ერთჯერად
დი საკომისიოს მი
იხედვით
(ასეთი
ის არსებობისას) და ბოლოს საგანგებო ავანსის ძძირი თანხა. აღნნიშნული
რიგით
თობა შეიძლება შეეიცვალოს ბანკის შეხედულებით;
3.4.4.
საგანგებო ავანსის ძირი თ
თანხა, საგანგებო
ო ავანსის გააქტ
ტიურების
ერთჯ
ჯერადი საკომისი
იო და დარიცხ
ხული პროცენტი
ი (ასეთის არსეებობისას)
გადახ
ხდას ექვემდებარეება იძულებითი ანნ მსესხებლის მიერ ნებაყოფლობით
თი წესით
აღსრუ
ულების
მომენნტისათვის
გააანაგარიშებული
თანხით,
არ
რსებული
დავალ
ლიანების დაფარვის მიზნით.
3.5
მონიტორინგგი და ინფორმაციი
ის წარდგენის წესი
სი.
3.5.1.
მსესხებელი ვალდებულია ბ
ბანკის მიერ დად
დგენილ პირობებ
ბის (მათ
შორისს ვადა, ფორმა დ
და ა.შ.) შესაბამისაად სრულად წარ
რუდგენოს ბანკს მის
მ
მიერ
მოთხო
ოვნილი ინფორმააცია.
3.5.2.
ბანკი უფლებემოსილია უაქც
ცეპტოდ (მსესხებ
ბლის თანხმობისს გარეშე)
გადაი
იყვანოს მსესხებ
ბელი გამკაცრებ
ბული მონიტო
ორინგის რეჟიმშ
ში, რაც
გული
ისხმობს ბანკის სრ
რულ უფლებამოსი
ილებას, მიავლინოს მისი წარმომად
დგენელი
მსესხეებელთან და რეალ
ლური შემოსავლეების მონიტორინგის საფუძველზეე მიიღოს
ბანკისს კუთვნილი თანხები
თ
ერთიანად
დ ან ნაწილ-ნაწწილ. ასეთ შემთ
თხვევაში,
ბანკის
მსესხეებელი
ვალდეებულია
დაუ
უყოვნებლივ
უ
უზრუნველყოს
წარმო
ომადგენლის
დაშვება
უ
უზრუნველყოფის
ხელშეკრულ
ლებებით
გათვაალისწინებული ქქონების (ასეთის არსებობის შემთ
თხვევაში) შესამოწ
წმებლად
ან/და მსესხებლის ფინაანსური მდგომარეეობის შესასწავლაად.
4.

კრედიტის, ო
ოვერდრაფტის პროლონგირება

კრედიტის პრ
როლონგირება
4.1.
4.1.1.
მსესხებელი აღიარებს და აცხადებს თანხ
ხმობას, რომ კრ
რედიტის
პროლ
ლონგირებაზე თაანხმობის განცხად
დება დამოკიდებ
ბულია მხოლოდ
დ ბანკის
ნებაზე. ბანკი ყოველ კკონკრეტულ შემთ
თხვევაში განიხილ
ლავს მსესხებლის თხოვნას
და დ
დამოუკიდებლად წყვეტს მას. ხეელშეკრულება არ
რ ავალდებულებ
ბს ბანკს
ნებისმმიერ შემთხვევაშ
ში მოახდინოს კკრედიტის პროლ
ლონგირება, ის მხოლოდ
მ
განსაზ
ზღვრავს კრედი
იტის პროლონგი
ირების მინიმალ
ლურ წინაპირობ
ბებს და
არეგუ
ულირებს კრედიტ
ტის პროლონგირების საფუძველზ
ზე ბანკსა და მსეესხებელს
შორისს წარმოშობილ ურ
რთიერთობებს.
4.1.2.
კრედიტის მო
ოქმედების ვადის ამოწურვის დღ
ღეს, თუ შესრულ
ლებულია
ხელშეეკრულებით გათ
თვალისწინებული
ი ყველა პირობა, მსესხებლის მი
იმართვის
საფუძძველზე და მხარ
რეთა შორის კრეედიტის მოქმედეების ვადის გაგრ
რძელების
თაობააზე შეთანხმებისს ხელმოწერისასს ბანკი უფლებამოსილია გააგ
გრძელოს
კრედი
იტის მოქმედები
ის ვადა. კრედიტ
ტის პროლონგირ
რებისას ხელშეკრ
რულების
პირობ
ბები რჩება უცვლეელი.
4.1.3.
კრედიტის მოქმედების ვაადის ბოლოს დასაშვებია კრ
რედიტის
პროლ
ლონგაცია იმ პირო
ობით, რომ მსესხ
ხებლის მიერ სრ
რულად არის გად
დახდილი
კრედი
იტის მომსახურეების საკომისიო, მასთან დაკავშირ
რებული გადასახ
ხდელები
(ასეთეების არსებობისასს) და მსესხებელსსა და ბანკს შორ
რის ხელმოწერილ
ლი იქნება
შეთანნხმება კრედიტის მოქმედების ვადი
ის გაგრძელების თაობაზე;
თ
კრედიტის პპროლონგაცია დ
4.1.4.
დასაშვები რაოდეენობის (განსაზღ
ღვრულია
ხელშეეკრულების #1 დანართით)
დ
ამოწუ
ურვის შემდეგ მსსესხებელი ვალდ
დებულია
სრულ
ლად დაფაროს კრ
რედიტი, კრედიტ
ტის მომსახურები
ის საკომისიო დაა მასთან
დაკავშ
შირებული გადასსახდელები (ასეთეების არსებობისასს);
4.1.5.
კრედიტის პრ
როლონგირების დ
დროს, მსესხებელ
ლი ვალდებულია სსრულად
გადაი
იხადოს კრედიტი
ის პროლონგაციისს საკომისიო, რის შემდეგადაც კრ
რედიტის
მოქმედების ვადა გრძელ
ლდება ხელშეკრუ
ულების თავდაპირ
რველი პერიოდით
თ.
4.2.
ოვერდრაფტი
ის პროლონგირებბა
4.2.1.
მსესხებელი აღიარებს და აც
ცხადებს თანხმო
ობას, რომ ოვერდ
დრაფტის
პროლ
ლონგირებაზე თაანხმობის განცხად
დება დამოკიდებ
ბულია მხოლოდ
დ ბანკის
ნებაზე. ბანკი ყოველ კკონკრეტულ შემთ
თხვევაში განიხილ
ლავს მსესხებლის თხოვნას
და დ
დამოუკიდებლად წყვეტს მას. ხეელშეკრულება არ
რ ავალდებულებ
ბს ბანკს
ნებისმმიერ შემთხვევაში
ი მოახდინოს ოვერდრაფტის პრო
ოლონგირება, ის მხოლოდ
მ

პროცენტისს დარიცხვის და შ
შეცვლის წესი

ბანკი
უფლებამოსილია,
საკუთარი
ი
შეხედულ
ლებისამებრ,
5.1.
მსესსხებლისათვის წინასწარ
წ
30 (ო
ოცდაათი) კალეენდარული დღი
ით ადრე
გაგზ
ზავნილი შეტყობი
ინების საფუძველ
ლზე, ცალმხრივად
დ (მსესხებლის დაამატებითი
თანხ
ხმობის გარეშე) შეცვალოს ხელ
ლშეკრულებით შ
შეთანხმებული პპროცენტის
მოცულობა, ახალი საპროცენტო განაკვეთი დაი
ირიცხება ცვლი
ილებ(ებ)ის
ამოქქმედების დღიდანნ.
5.2.
თუ მსესხებელი არ დაეთანნხმება ბანკის მი
იერ შეცვლილ სააპროცენტო
განააკვეთს, იგი ვალ
ლდებულია ცვლი
ილებების ძალაში
ი შესვლამდე წეერილობით
აცნო
ობოს აღნიშნული
ის შესახებ ბანკკს და სრულად დაფაროს ბანკი
ის მიმართ
არსეებული დავალი
იანება სტანდარ
რტული პირობეებით დადგენილ
ლი წესის
შესააბამისად, წინააღმმდეგ შემთხვევაშ
ში ჩაითვლება, რ
რომ მსესხებელი ეთანხმება
განხ
ხორციელებულ ცვვლილებებს.
5.3.
პროცენტისს განაკვეთის მსესსხებლის სასარგებ
ბლოდ შეცვლა ან//და ბანკის
ინიც
არსებული
ციატივით შემცი
ირებული პროცენნტის გაზრდა თავდაპირველად
თ
განააკვეთის მოცულო
ობის ფარგლებში არ
ა საჭიროებს მისს დამატებით აქცეეპტს ან/და
ბანკკის მიერ მსესხებლ
ლისათვის დამატეებითი შეტყობინებ
ბის გაგზავნას.
5.4.
ბანკის მიერ
რ შეცვლილი პრო
ოცენტის დარიცხვვა დაიწყება ცვლი
ილებ(ებ)ის
ამოქქმედების დღიდანნ.
5.5.
საშეღავათო
ო პერიოდის გასვვლის შემდეგ საგ
განგებო ავანსის ნნებისმიერი
აუთ
თვისებელი თანხაა უქმდება, ხოლ
ლო საგანგებო ავაანსის ათვისებულ
ლი თანხის
ფარგლებში ბანკი უ
უფლებამოსილია მსესხებლის მი
იერ ათვისებულ საგანგებო
ავანნსის თანხას დაარი
იცხოს პროცენტი..
6.

უზრუნველ
ლყოფის საშუალებ
ბები

ბანკი უფლ
ლებამოსილია ნნებისმიერ დროსს მოთხოვოს მსსესხებელს
6.1.
ხელ
ლშეკრულებიდან გამომდინარე ვაალდებულებ(ებ)ი
ის უზრუნველყო
ოფა. ასეთი
მოთ
თხოვნის შემთხვევვაში, მსესხებელი ვალდებულია:
6.1.11.
ბანკის მიერ
რ დადგენილ ვადაში, ბანკს დასატვვირთად გადასცესს ქონება ან
წარმმოადგინოს ვალდ
დებულებების შესრ
რულების უზრუნნველყოფის, რომეელიმე სხვა
ბანკკისათვის მისაღები საშუალება;
6.1.22.
უზრუნველ
ლყოფის საშუალებ
ბებზე, ბანკის მიერ
რ განსაზღვრულ ვადაში და
პირო
ობებით, გააფორმმოს შესაბამისი უზ
ზრუნველყოფის ხ
ხელშეკრულებები
ი.
6.2.
თუ ხელშ
შეკრულებით ან/და მის საფ
ფუძველზე გაფო
ორმებული
უზრ
რუნველყოფის ხეელშეკრულებებით
თ განსაზღვრულ
ლი მსესხებლის რომელიმე
ვალ
ლდებულება თავისი შინაარსით, საჭიროებს კანონმმდებლობით განსსაზღვრულ
რეესსტრში რეგისტრააციას, მსესხებელ
ლი იღებს ვალდეებულებას ხელშეკრულების
ან/დ
და შესაბამისი უზ
ზრუნველყოფის ხეელშეკრულების ხ
ხელმოწერის თარ
რიღიდან 15
(თხუ
უთმეტი) კალენნდარული დღი
ის ვადაში უზ
ზრუნველყოს აღ
ღნიშნული
ვალ
ლდებულებ(ებ)ის რეგისტარაცია შ
შესაბამის რეეტრ
რში. ამასთან, მსსესხებლის
წინაამდებარე ვალდეებულება არ გამო
ორიცხავს, ზემოააღნიშნულ 15 (თ
თხუთმეტი)
კალ
ლენდარული დღისს ვადაში ბანკის უფლებას
უ
ან ზემოააღნიშნული ვადი
ის გასვლის
შემდ
დეგ მსესხებლისს და ბანკის უფლებებს
უ
ერთობლივად ან ც
ცალ-ცალკე
უზრ
რუნველყონ მსეესხებლის ზემო
ოხსენებული რო
ომელიმე ვალდ
დებულების
რეგი
ისტრაცია შესაბამმის რეესტრში.
6.3.
მსესხებლისს მიერ ამ მუხლი
ით დადგენილი ვვალდებულების დ
დარღვევის
შემთ
თხვევაში ბანკი უფ
ფლებამოსილია:
6.3.11.
მოითხოვოსს
კრედიტის
თანხის,
საგ
განგებო
ავანსი
ის
ან/და
ოვერ
რდრაფტის/ოვერლიმიტის (მათ შორის ხელშეკრ
რულებიდან გამმომდინარე
ნები
ისმიერი დავალიანების - პირ
რგასამტეხლოს, სსაკომისიოს, დაარიცხული
პრო
ოცენტის) ვადამდეელი დაფარვა; ან/დ
და
6.3.22.
უარი განააცხადოს კრედი
იტის თანხის, სსაგანგებო ავანსსის ან/და
ოვერ
რდრაფტის დაშვეებაზე/გაცემაზე დ
და შეწყვიტოს/გააუ
უქმოს ხელშეკრუ
ულება - თუ
ოვერ
რდრაფტი ან მისი
ი რომელიმე ნაწილ
ლი არ არის დაშვეებული (გააქტიურ
რებული).
7.

მხარეთა პასსუხისმგებლობა

მსესხებელი
ი იღებს ვალდებუ
ულებას მის მიერ
რ ხელშეკრულებით ნაკისრი
7.1.
ნები
ისმიერი ვალდებუ
ულების დარღვევვისათვის გადაუხადოს ბანკს ყოველ
ლდღიური
პირგ
გასამტეხლო თი
ითოეული დარ
რღვეული ვალდ
დებულების სრუ
ულად და
ჯერ
როვნად შესრულეებამდე ყოველი ვაადაგადაცილებულ
ლი დღისათვის (სრული
(
ან
არასსრული) ხელშეკრ
რულების #1 დანარ
რთით განსაზღვრუ
ული ოდენობით.
მხარეები იღებენ
7.2.
ი
ვალდებულ
ლებას აუნაზღაუ
ურონ ერთმანეთს მათ მიერ
ხელ
ლშეკრულების შეუსრულებლობისს ან არაჯეროვნაად შესრულებისს შედეგად
მიყეენებული ზიანი
ი (ზარალი) კანნონმდებლობით ან/და ხელშეკკრულებით
დად
დგენილი წესით.
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დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო
7.3.
მიუხედავად სტანდარტული პირობების 6.1. პუნქტით
პ
განსაზღ
ღვრული
გარანტ
ტიისა, მსესხებლ
ლის მიერ ხელშ
შეკრულებით ნაკკისრი ვალდებუ
ულებების
სრულ
ლად და ჯეროვნად
დ შესრულების უ
უზრუნველსაყოფაად, მსესხებელი ააცხადებს
წინასწ
წარ თანხმობას ბანკის სრულ უფლებამოსილეებაზე, ბანკმა სააკუთარი
შეხედ
დულებისამებრ:
განახორციელ
7.3.1.
ლოს ბანკში მსესსხებლის ანგარიშ
შზე არსებული თ
თანხების
სრულ
ლი ან/და ნაწილობ
ბრივი ბლოკირებაა;
7.3.2.
მსესხებლის ნებისმიერი სსახის ბანკში აარსებული ანგარიშიდან
უაქცეეპტოდ ჩამოწერო
ოს ყველა გადასახ
ხდელი (მათ შო
ორის ერთმნიშვნეელოვნად
კრედი
იტის/საგანგებო ავანსის/ოვერდრ
რაფტის/ოვერლიმიტის თანხა, პრ
როცენტი,
საკომი
ისიო, პირგასამტეეხლო, ზიანის/ზარალის ანაზღაურ
რების თანხები დაა სხვა) და
მიმართოს არსებული ფულადი
ფ
ვალდებუ
ულებების დასაფაარად/შესამცირებ
ბლად;
7.3.3.
თუ გადასახ
ხდელი და ანგ
გარიშზე რიცხუ
ული თანხა სხვვადასხვა
ვალუტ
ტაშია,
ბანკმა
თავად
განახ
ხორციელოს
კო
ონვერტაცია
გაადახდის
თარიღ
ღისათვის ბანკში
ი მოქმედი კომერ
რციული კურსით
თ, ხოლო კონვერტაციის
მომსახ
ხურების ღირებულება ასევე უაქცეპტოდ ჩამოწეროს მსეესხებლის
ანგარი
იშიდან;
ბანკის წინაშ
7.3.4.
შე არსებული მსესხებლის
მ
ვალ
ლდებულებები გ
გაქვითოს
მსესხეებლის წინაშე არსსებულ ბანკის ნები
ისმიერ ვალდებულებაში.
7.3.5.
ოვერლიმიტი
ის ხარჯზე, უაქც
ცეპტოდ ჩამოწერ
როს ყველა გადასსახდელი
(მათ
შორის
ერთმნიშვნელოვნად
საკომისიო
(ასეთის
არსებ
ბობისას),
პირგაასამტეხლო (ასეთის არსებობისას), ზიანის/ზარალი
ის ანაზღაურების თანხები
(ასეთი
ის არსებობისასს) და სხვა) და მიმართოს არსებული ფულადი
ფ
ვალდ
დებულებების დასაფარად/შესამცირ
რებლად.
ზიანის/ზარალის (ასეთის აარსებობისას) ანააზღაურება, მათ
7.4.
თ შორის
საკომი
ისიოს (ასეთის არ
რსებობისას) ან/დ
და პირგასამტეხლ
ლოს (ასეთის არსეებობისას)
ნაკისრი
გადახ
ხდა
არ
ათავვისუფლებს
მსესხებელს
ხელ
ლშეკრულებით
ვალდ
დებულებების სრ
რულად და ჯეროვნად შესრულ
ლებისაგან (მათ
თ შორის
ავანსის/ოვერდრაფტის
ამასთან
კრედი
იტის/საგანგებო
დააფარვისაგან),
პირგაასამტეხლოს (ასეთ
თის არსებობისას) დარიცხვა გაგრძძელდება ხელშეკრ
რულების
შეწყვეეტის შემდგომაც, მსესხებლის მიერ
რ არსებული ვალ
ლდებულების სრუ
ულად და
ჯეროვვნად შესრულებამმდე.
არის
პასუხი
7.5.
ბანკი
არ
ისმგებელი
ნებ
ბისმიერი
სახელ
ლმწიფო,
ადმინნისტრაციული ანნ/და სხვა უფლ
ლებამოსილი პირ
რების მიერ ანგაარიშებზე
დაწესსებულ შეზღუდვეებზე (მათ შორისს ერთმნიშვნელო
ოვნად ინკასო, ყად
დაღა და
სხვა) რის
რ შედეგადაც მსსესხებელი ვერ უზ
ზრუნველყოფს მი
ის მიერ ხელშეკრულებით
ნაკისრ
რი ვალდებულებეების სრულ და ჯ
ჯეროვან შესრულეებას. ამასთან, მსეესხებელი
ადასტ
ტურებს, რომ აღნნიშნული გარემო
ოებები არ წარმოაადგენს ხელშეკრულებით
ან/და კანონმდებლობი
ით განსაზღვრულ
ლი ბანკის უფლეებების შეზღუდვი
ის ან/და
მსესხეებლის მიერ ხელშეკრულებით
თ ან/და კანო
ონმდებლობით ნაკისრი
ვალდ
დებულებების შესრ
რულებისაგან გათ
თავისუფლების საფ
ფუძველს.
8.

ხელშეკრულეების მოქმედება დ
და შეწყვეტა

ხელშეკრულეება ძალაში შეედის მსესხებლ
ლის მიერ ბანკკისათვის
8.1.
ელექტ
ტრონული განაცხ
ხადის საფუძველ
ლზე შესაბამისი მო
ოთხოვნის წარდგ
გენის და
ბანკისს მიერ აღნიშნუ
ული ელექტრონნული განაცხადი
ის ნებისმიერი ფორმით
ოქმედებს ელექტ
დათანნხმების/წარმოებააში მიღების მომენტიდან და მო
ტრონულ
განაცხ
ხადში მითითებუ
ული ვადით. ბანნკის მიერ მსესხებლისათვის კრეედიტით,
საგანგ
გებო ავანსით ან//და ოვერდრაფტი
ით სარგებლობისს შესაძლებლობი
ის მიცემა
წარმო
ოადგენს მსესხებ
ბლის ელექტრო
ონულ განაცხად
დზე ბანკის თაანხმობის
დადასსტურებას.
8.2.
ხელშეკრულეებით ან/და კანონნმდებლობით განსსაზღვრულ შემთხვევებში
და პირ
რობებით შესაძლებელია ხელშეკრუ
ულების ვადამდეე სრულად ან ნაწი
ილობრივ
შეწყვეეტა:
8.2.1.
ი სრულად და ჯეეროვნად არ შეასსრულებს
ბანკის მიერ, თუ მსესხებელი
ხელშეეკრულებით განსაზღვრულ ნებისმმიერ ვალდებულებას (მათ შორის, ფულად
ვალდ
დებულებებს, განც
ცხადებებს და გარ
რანტიებს, ნებისმმიერ პირობას ან//და სხვა
ვალდ
დებულებას);
ბანკის მიერ, ი
8.2.2.
იმ შემთხვევაში, თ
თუ:
8.2.2.11. ნებისმიერი უ
უფლებამოსილი ო
ორგანო მსესხებეელს ჩამოართმევსს ქონებას
ან/და სხვა აქტივებს ან/და მის მნიშ
შვნელოვან ნაწილ
ლს ან/და მოახდ
დენს მის
ნაციო
ონალიზაციას ან/დ
და ექსპროპრიაციაას;
8.2.2.22. მსესხებლის ან/და უზრუნვველყოფის საგნი
ის მესაკუთრის (ასეთის
არსებო
ობის შემთხვევაშ
ში) მიმართ სახელ
ლმწიფო ან/და მსგ
გავსი უფლებამო
ოსილების
მქონე ორგანოს მიერ მიღებული იქნებ
ბა გადაწყვეტილეება ან/და გამოყეენებული
იქნებაა ღონისძიება, რ
რომელიც არსები
ითად გაართულ
ლებს ან/და შეუძძლებელს
გახდი
ის მსესხებლის ან/და უზრუნვველყოფის საგნი
ის მესაკუთრის (ასეთის
არსებო
ობის შემთხვევაში
ი) მიერ საკუთარი
ი ქონების განკარგ
გვას;
ორგანოს
8.2.2.33. თუ
სასამარ
რთლოს,
არბიტ
ტრაჟის,
ადმინი
ისტრაციული
გადაწ
წყვეტილების ან სახელმწიფოს ნორმატიული ან/და
ა
ინდივიდუ
უალური
ადმინნისტრაციულ-სამაართლებრივი აქტ
ტის საფუძველზ
ზე ან/და სხვა ფორმით
მესაკუ
უთრის ნებისაგაან დამოუკიდებ
ბლად საფრთხე ემუქრება საკუ
უთრების
უფლეებას უზრუნველყო
ოფის საგანზე (ასეეთის არსებობის შ
შემთხვევაში);

ია გაუარესდება ანნ/და ბანკი
8.2.22.4. ქვეყანაში არსებული ეკონომმიკური სიტუაცი
დაად
დგენს, რომ არსეებული საბაზრო პირობები მნიშვნნელოვან საფრთხ
ხეს უქმნის
მსესსხებლის გადახდი
ისუნარიანობას;
8.2.22.5. ბანკი დააადგენს, რომ მსსესხებლის ფულ
ლადი სახსრების ბრუნვის
მდგ
გომარეობა მნიშვვნელოვან საფრთ
თხეს უქმნის მისსი ფინანსური პპროფილის
სიჯანსაღეს, მსესხეებლის საქმიანო
ობას და ეჭვქვეშ აყენებს მმის მიერ
ხელ
ლშეკრულებით ნაკკისრი ვალდებულ
ლებების სრულ დაა ჯეროვან შესრულ
ლებას;
8.2.22.6. მსესხებელი
ი შეწყვეტს ან ნებისმიერი სხ
ხვა მიზეზით მსსესხებელს
შეუწწყდება თავის დაამსაქმებელთან არ
რსებული შრომით
თი ურთიერთობა,, რომელიც
გახდ
და წინამდებარე ხელშეკრულების
ხ
გ
გაფორმების საფუ
უძველი.
8.2.33.
კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერდრაფტ
ტის
მოქმედები
ის
ვადის
ამოწ
წურვისას, იმ შემთ
თხვევაში თუ მსესსხებელს ბანკის წი
ინაშე არ გააჩნია რაიმე
რ
სახის
კრედიტის
შეუსსრულებელი
ვალდებულებ
ბა
მათ
შორის
თანხ
ხის/ოვერდრაფტი
ის/საგანგებო ავანსის ან/და მასთან დაკავშ
შირებული
გადასახდელების დავვალიანება;
8.2.44.
მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
8.2.55.
ხელშეკრულ
ლებით ან/და კაანონმდებლობით
თ გათვალისწინებ
ბულ სხვა
შემთ
თხვევებში.
8.3.
ხელშეკრულ
ლების სრულად შეწყვეტის
შ
შემთხვვევაში:
8.3.11.
მსესხებელი
ი ვალდებულიაა დაუყოვნებლი
ივ ან/და ბანკკის მიერ
განსსაზღვრული პირ
რობებით, სრულ
ლად დაფაროს ბანკის წინაშე არსებული
ნები
ისმიერი დავალიაანება, მათ შორისს ერთმნიშვნელო
ოვნად კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერტრაფტი
ის ან/და მასთან დაკავშირებული
დ
გ
გადასახდელების თანხები;
8.3.22.
ბანკი უფლ
ლებამოსილია ხელ
ლშეკრულების საფუძველზე წარმმოშობილი
დავაალიანება
(მათ
თ
შორის
ერ
რთმნიშვნელოვნაად
კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერდრაფტის ან/და მასთან დაკავშირებული გადასახდელებისს თანხები)
დაფ
ფაროს ბანკში არსსებული მსესხებლ
ლის ნებისმიერი სახის უზრუნველყოფილი
კრედ
დიტის თანხ(ებ
ბ)იდან. ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში,
შ
მსსესხებელი
ვალ
ლდებულია ხელი მოაწეროს ნები
ისმიერ დოკუმენტს, რასაც ბანკი
ი მიიჩნევს
საჭი
იროდ წინამდებარე პუნქტში აღწწერილი ქმედები
ის სრულად და ჯეროვნად
პუნნქტი
შესაასრულებლად,
წინააღმდეგ
შეემთხვევაში
წინამდებარე
და
ხელ
ლშეკრულების სხვვა შესაბამისი პუნქქტები მიჩნეული იქნება, როგორც ც
ცვლილება
შესააბამის უზრუნვეელყოფილი კრეედიტის ხელშეკკრულება(ებ)ში და ბანკი
უძველზე
წარმმოშობილი
უფლ
ლებამოსილი
ი
იქნება
ხელშეკრულების
საფუ
დავაალიანება
(მათ
თ
შორის
ერ
რთმნიშვნელოვნაად
კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერდრაფტის ან/და მასთან დაკავშირებული გადასახდელებისს თანხები)
სრუ
ულად გადაფაროს უზრუნველყოფი
ილი კრედიტის მეეშვეობით;
8.3.33.
ბანკი უფლ
ლებამოსილია დააიწყოს იძულები
ითი აღსრულები
ის მიქცევა
უზრ
რუნველყოფის სსაგანზე (ასეთის არსებობისას)). იმ შემთხვევვაში, თუ
უზრ
რუნველყოფის საგ
გნ(ებ)ის რეალიზააციიდან მიღებულ
ლი თანხა საკმარი
ისი არ არის
სრულად
ხელ
ლშეკრულებით
გათვალისწინეებული
ვალდ
დებულებების
დაფ
ფარვისათვის
(მმათ
შორის
ეერთმნიშვნელოვნნად
კრედიტის//საგანგებო
ავანნსის/ოვერდრაფტის ან/და მასთან დ
დაკავშირებული გადასახდელებისს თანხების
გადახდისათვის), მმსესხებელს დაეეკისრება პასუხ
ხისმგებლობა დ
დარჩენილი
დავაალიანების ნაშთზ
ზე. იგივე პირობ
ბა ვრცელდება იმმ ხარჯებზე, რაც შეიძლება
წარმმოიშვას ბანკის მი
იერ უზრუნველყო
ოფის საგნების რეაალიზაციის პროცესში;
8.3.44.
ბანკი თავვისუფლდება მსეესხებლის წინაშ
შე არსებული ნნებისმიერი
ვალ
ლდებულების შესრ
რულებისაგან.
8.4.
ხელშეკრულ
ლების სრულად ან
ა ნაწილობრივ შ
შეწყვეტა არ ათავისუფლებს
დ
მსესსხებელს ხელშეკრულებით ნაკისსრი ან/და კანონნმდებლობით დადგენილი
ვალ
ლდებულებების სსრულად და ჯეეროვნად შესრულ
ლებისაგან (გადაახდისაგან)
ამგვვარი ვალდებულ
ლების იძულებითი ან ნებაყოფლობითი შესსრულების
მომეენტამდე.
თუ ხელშეკკრულების სრულაად ან ნაწილობრი
8.5.
ივ შეწყვეტის შედ
დეგები (მათ
რის პასუხისმგებლ
ლობა) არ არის გაათვალისწინებულ
ლი ხელშეკრულებ
ბით, მაშინ
შორ
მხარ
რეები იხელმძღვანნელებენ შესაბამი
ისი კანონმდებლო
ობით.
9.

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავებ
ბის გადაწყვეტა

წინამდებარ
რე
ხელშეკრულ
ლება
რეგულირ
რდება
და
გაანიმარტება
9.1.
საქართველოს კანონმმდებლობის შესაბ
ბამისად.
9.2.
ნებისმიერი
ი დავა, წინააღმდეეგობა ან საჩივარი
ი, რომელიც წარმმოიშობა ან
შეეხ
ხება ხელშეკრულ
ლების ნებისმიერ დარღვევას, მოგ
გვარდება მხარეეებს შორის
მოლ
ლაპარაკების საფუ
უძველზე.
9.3.
დავის
მო
ოუგვარებლობის
შემთხვევაში,
მხარეები
მ
მიმართავენ
სასაამართლოს ბანკისს იურიდიული მისამართის მიხედვით. ამასთან,, მხარეები
თანხ
ხმდებიან, რომ დ
დავასთან დაკავში
ირებით პირველი
ი ინსტანციის სასაამართლოს
მიერ
რ ბანკის სასარგებლოდ მიღებუ
ული გადაწყვეტ
ტილება მიქცეულ
ლი იქნება
დაუ
უყოვნებლივ აღსასსრულებლად.
10.

ბანკში პრეტ
ტენზიის წადგენი
ის წესი

მსესხებელი
ი უფლებამოსილ
ლია, გაწეულ სსაბანკო მომსახუ
ურებასთან
10.1.
დაკაავშირებით პრეტეენზიის არსებობი
ის შემთხვევაში 300 (ოცდაათი) კალეენდარული
დღი
ის განმავლობაში აცნობოს ბანკს აღ
ღნიშნულის შესახ
ხებ ზეპირი ან წერ
რილობითი
ფორ
რმით ბანკის ფი
ილიალების ან/დ
და სერვის-ცენტრ
რების საშუალებ
ბით ან/და
გვ. 6 / სულ 8 გვ.

დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო
ელექტ
ტრონული
ფ
ფოსტით
შემდ
დეგ
ელექტრ
რონულ
მისაამართზე:
preten
nzia@libertybank.gee ბანკში დადგენილ
ლი პროცედურისს შესაბამისად.
10.2.
ბანკის მიერ პრეტენზიის განნხილვის და შესააბამისი პასუხის მიღების
მაქსიმმალური ვადა შეად
დგენს 30 (ოცდაათ
თი) კალენდარულ
ლ დღეს.
10.3.
მსესხებელს შესაძლებლობა ააქვს გაეცნოს ბანნკის მიერ პრეტეენზიების
განხილ
ლვის პროცედურ
რას ბანკის ვებ-გვერ
რდის www.libertyb
bank.ge საშუალებ
ბით.
11.

გათვვალისწინებულ შემთხვევებში, მათ შორის მესსამე პირ(ებ)ის კანონიერი
მოთ
თხოვნის დაკმაყოფ
ფილების შედეგად
დ.
12.3.
მსესხებელი
ი ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილ
ლებას, ფინანსუ
ური ან/და
საინნფორმაციო-ანალი
იტიკური მონაცემების შეგროვები
ის მიზნით, მესამმე პირ(ებ)ს
გადასცეს ან/და მესამმე პირ(ებ)ისაგან (მმათ შორის ს.ს.ი.პპ. სერვისების განვვითარების
სააგ
გენტო, ს.ს. ,,კრედ
დიტინფო საქართვველო” (საიდენტი
იფიკაციო კოდი: 204470740)
და სსხვა) მიიღოს, მსესსხებლის შესახებ აარსებული კონფი
იდენციალური ინფ
ფორმაცია.

კომუნიკაცია
13.

მხარეთა შო
ორის ნებისმიერი
ი ურთიერთობა უნდა განხორც
ციელდეს
11.1.
წერილ
ლობითი ფორმით
თ და მიეწოდოს მხარეს ხელშეკრ
რულებაში ან/და ბანკთან
არსებუ
ულ სხვა ხელშ
შეკრულებ(ებ)ში მითითებულ სააკონტაქტო მონააცემებზე
პირად
დად, კურიერის (მმათ შორის რეგისსტრირებული ფო
ოსტის ან/და სასამართლო
კურიეერის),
ელექტ
ტრონული
ფოსსტის,
ფიჭურ
რი
კავშირგაბმმულობის
(მოკლ
ლეტექსტური შეტ
ტყობინების), ინტეერნეტ-ბანკის, მო
ობილ-ბანკის ან/დ
და ბანკის
მიერ შემდგომში განნსაზღვრული კო
ომუნიკაციის სხვვა საშუალებებით
თ, იმის
ომ:
გათვაალისწინებით, რო
11.1.1..
მსესხებლის მმიერ ბანკისათვი
ის პირადად ან/და კურიერის საშუ
უალებით
გაგზავნილი შეტყობი
ინება ჩაბარებუ
ულად ითვლება ბანკის კანცელ
ლარიაში
ობინების რეგისტრ
რაციის დღეს, ხო
ოლო ელექტრონუ
ული ფოსტის მისამართზე
შეტყო
გაგზავნისას, ბანკის მიეერ მსესხებლისათ
თვის მიღების დამადასტურებელი სსაპასუხო
ელექტ
ტრონული წერილ
ლის გაგზავნის დღ
ღეს;
11.1.2..
ბანკის მიერ მმსესხებლისათვისს კურიერის (მათ შ
შორის რეგისტრი
ირებული
ფოსტის ან/და სასამარ
რთლო კურიერისს) საშუალებით გ
გაგზავნილი შეტყყობინება
ჩაბარეებულად ითვლებ
ბა მსესხებლისათ
თვის ჩაბარების დ
დღეს, ხოლო აღნნიშნული
ჩაბარეების დადასტურეების არ არსებობ
ბის შემთხვევაში მსესხებლის მისამართზე
შეტყო
ობინების ნებისმი
იერი პირისთვისს ჩაბარებიდან მომდევნო კალენნდარულ
დღეს;;
11.1.3..
ბანკის მიერ მსესხებლისათვი
ის ელექტრონულ
ლი ფოსტის საშუ
უალებით
გაგზავნილი შეტყობინნება ჩაბარებულაად ითვლება მსესხებლის ელექტრ
რონული
ფოსტის სერვერიდან მმიღებული დასტუ
ურის (ადრესატისს ელექტრონულ ფ
ფოსტაში
რეგისსტრაციის შესახებ
ბ შეტყობინების) გაცემის
გ
დღეს. ხო
ოლო ასეთი დასტ
ტურის არ
არსებო
ობის შემთხვევაში
ი მომდევნო კალეენდარულ დღეს;
11.1.4..
ბანკის
მიეერ
მსესხებლისსათვის
ფიჭურ
რი
კავშირგაბმმულობის
(მოკლ
ლეტექსტური შეტ
ტყობინების), ინტეერნეტ-ბანკის, მო
ობილ-ბანკის ან/დ
და ბანკის
მიერ შ
შემდგომში განსაზ
ზღვრული კომუნნიკაციის სხვა საშ
შუალებებით გაგზ
ზავნილი
შეტყო
ობინება ჩაბარებუ
ულად ითვლებაა შეტყობინების გაგზავნიდან მო
ომდევნო
კალენნდარულ დღეს.
იმ შეთხვევაშ
11.2.
ში თუ მსესხებელ
ლი ხელშეკრულებით გათვალისწი
ინებული
ნებისმმიერი საკონტაქტ
ტო მონაცემის (მმათ შორის ხელშ
შეკრულებაში არ
რსებული
ნებისმმიერი რეკვიზიტ
ტის) ცვლილების შესახებ წინასწარ
რ არ შეატყობინეებს ბანკს
ან/და უშუალოდ ან საკონტაქტო პირის
პ
საშუალებ
ბით უარს განააცხადებს
ხელშეეკრულების საფუ
უძველზე გაგზავნი
ილი შეტყობინების მიღებაზე, ბანკკის მიერ
განხო
ორციელებული ნეებისმიერი ასეთი
ი შეტყობინება ჩჩაითვლება ჩაბარ
რებულად
შეტყო
ობინების გაგზავნი
იდან მომდევნო კკალენდარულ დღეს.
12.

კონფიდენცი
იალურობა და პირ
რადი ინფორმაციაა

მხარე ვალდ
დებულია, როგორ
რც ხელშეკრულებ
ბის მოქმედების ვადაში,
12.1.
ასევე სახელშეკრულებ
ბო ურთიერთობისს დასრულების შ
შემდეგაც, არ გაამმჟღავნოს
ან/და მესამე პირ(ებ)ს არ
რ გადასცეს კონფი
იდენციალური ინნფორმაცია.
12.2.
კონფიდენციაალურ ინფორმაც
ციას არ განეკუ
უთვნება: (ა) ინფ
ფორმაცია
რომელ
ლიც კანონმდებლ
ლობის საფუძველზ
ზე არის/გახდება საჯარო; (ბ) ინფო
ორმაცია,
რომლ
ლის გამჟღავნებისს თაობაზეც არსსებობს კონფიდენნციალური ინფო
ორმაციის
მესაკუ
უთრე მხარის წინნასწარი წერილობ
ბითი თანხმობა ანნ/და მხარეთა შეთ
თანხმება;
(გ) ინნფორმაცია, რომმლის გამჟღავნებ
ბაც განხორციელ
ლდება, კანონმდებლობით

დასკვნითი
ი დებულებები

თუ ხელშეკკრულებით სხვა რ
რამ არ არის განსაზღვრული, ბანკი იტოვებს
13.1.
უფლ
ლებას ნებისმიეერ დროს ცალ
ლმხრივად შეცვალოს ხელშეკკრულებით
გათვვალისწინებული პირობები (მათ შორის და არამმარტო ხელშეკრუ
ულების #1
დანაართით განსაზღ
ღვრული ტარიფეები, კრედიტის, საგანგებო ავანსსის ან/და
ოვერ
რდრაფტის მოცუ
ულობა და სხვა) იმმისათვის, რომ იგ
გი შესაბამისობაში მოვიდეს
ბანკკში დადგენილ აახალ წესებთან, შეცვლილ საბაზ
ზრო პირობებთანნ, საბანკო
პრაქქტიკასთან ან/და კკანონმდებლობასსთან.
13.2.
მსესხებლისს მიერ გადახდილ
ლი ნებისმიერი თ
თანხა ჩაითვლება ზუსტად
შესრ
რულებულ ვალდ
დებულებად, თუ
უ ისინი გადახ
ხდილია ხელშეკკრულებით
დად
დგენილ თარიღში
ი, ხოლო თუ ეს თარიღი არ ემთ
თხვევა საბანკო დ
დღეს, მაშინ
გადახდა უნდა განხო
ორციელდეს არაუგ
გვიანეს მომდევნო
ო საბანკო დღისა.
13.3.
ხელშეკრულ
ლების
რომელიმე
მუხლ(ებ)ი
ის,
პუნქტ(ებ)ი
ის
ან/და
კანონმდებლო
ობის
საფუ
უძველზე
ქვეპპუნქტ(ებ)ის
ბათილად
ცნობის/ძალადაკარგუ
ულად გამოცხად
დების შემთხვევააში დანარჩენი მუხლ(ებ)ი,
მ
პუნქქტ(ებ)ი, ქვეპუნქტ
ტ(ებ)ი ინარჩუნებეენ იურიდიულ ძალ
ლას.
13.4.
მსესხებელი
ი არ არის უფლეებამოსილი ბანკი
ის წინასწარი წერ
რილობითი
თანხ
ხმობის გარეშე მესამე პირ(ებ))ს სრულად ანნ ნაწილობრივ დაუთმოს
ხელ
ლშეკრულებით მი
ინიჭებული უფლ
ლებები ან/და ხეელშეკრულებით ნაკისრი
აღნიშნული
პირობისა
ვალ
ლდებულებები.
ამასთან,
ბანკი
ი
მიუხედავად
უფლ
ლებამოსილია სააკუთარი შეხედუ
ულებისამებს მესსამე პირებისაგაან მიიღოს
ხელ
ლშეკრულებით განნსაზღვრული ვალ
ლდებულების შესრ
რულება.
13.5.
ხელშეკრულ
ლების
პირობებ
ბის
მოქმედებაა
სრულად
ვრ
რცელდება
მხარ
რეებზე, მათ თანაამშრომლებზე, წარ
რმომადგენლებზე, სამართალმემკვვიდრეებსა
და უ
უფლებამონაცვლეეებზე.
13.6.
ხელშეკრულ
ლება რეგულირდება და განიმმარტება კანონმდ
დებლობის
შესააბამისად. იმ შემთხვევებში,
შ
რ
რომლებიც არ აარის გათვალისსწინებული
ხელ
ლშეკრულებით მხ
ხარეები იხელმძღ
ღვანელებენ კანო
ონმდებლობით დადგენილი
დ
შესააბამისი ურთიერ
რთობის მარეგულ
ლირებელი ნორ
რმებით ან/და დ
დამატებით
შეთახმებული პირობ
ბებით. ამასთან, მხ
ხარეები თანხმდეებიან, რომ ხელშეკრულების
შესრ
რულების ადგილაად მიიჩნევა ბანკი
ის იურიდიული მმისამართი.
13.7.
მსესხებლისს მიერ ხელშეეკრულებიდან ან/და კანონმდებ
ბლობიდან
ომდინარე ვალდ
დებულებების დ
დარღვევის შემმთხვევაში, ბანკკის მიერ
გამო
უფლ
ლებ(ებ)ის გამოუყყენებლობა არ წაარმოადგენს მოთ
თხოვნის უფლებააზე უარის
თქმი
ის საფუძველს, ამმასთან ბანკის მიეერ ამგვარი უფლებ(ებ)ის გამოუყენეებლობა არ
წარმმოადგენს შემდგო
ომში ხელშეკრულ
ლების ან/და კანნონმდებლობის დ
დარღვევის
შედ
დეგად წარმოშობილ
ლ მოთხოვნის უფ
ფლებაზე უარის თ
თქმის საფუძველს..
13.8.
ხელშეკრულ
ლებაში
არსებუ
ული
მუხლ(ებ)ი
ი/პუნქტ(ებ)ი/ქვეპპუნქტ(ებ)ი
დანო
ომრილი და დასსათაურებულია, ხოლო გამუქებუ
ული სიტყვები მოცემულია
ხელ
ლშეკრულების ში
ინაარსის მოხერხ
ხებულად აღქმისს მიზნით და აარ ახდენს
გავლ
ლენას ხელშეკრულ
ლების ინტერპრეტ
ტაციაზე.
13.9.
ხელშეკრულ
ლება შედგენილი
ია ქართულ ენაზე, რომლის სტანდ
დარტული
პირო
ობებიც განთავსეებულია ბანკის ვეებ-გვერდზე: http:://www.libertybankk.ge. ბანკის
სურ
რვილის შემთხვევვაში ხელშეკრულ
ლება დამატებით
თ შესაძლოა დაი
იდოს სხვა
ენაზ
ზეც. ამ შემთხვევაში ქართულ ეენაზე შედგენილ
ლ ხელშეკრულებაას და მის
სტანნდარტულ პირო
ობებს უპირატესსობა მიენიჭება სხვა ენაზე შედგენილ
ხელ
ლშეკრულებასთან და მის სტანდარუ
ულ პირობებთან მმიმართებაში.
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დამტკკიცებულია სს „ლ
ლიბერთი ბანკის“ დ
დირექტორთა საბ
ბჭოს
2013 წწლის 02 დეკემბრი
ის #197 სხდომის ოქმით
ო

ეელექტრონული
ი არხების საშუაალებით მიღებუ
ული
კრედი
იტის/ოვერდრააფტის/საგანგებ
ბო ავანსის ხელშ
შეკრულების სტ
ტანდარტული პირობების
პ
#1 დანართი – მომსახურები
ის საკომისიოებ
ბი
1. სწწრაფი სამომხმაარებლო კრედი
იტი „ლიბერთი ექსპრესი“
კრედ
დიტის მოცულო
ობა და ვალუტა
კრედ
დიტის მოქმედებ
ბის ვადა
კრედ
დიტის დამტკიცების საკომისიო
ო
კრედ
დიტის მომსახურ
რების საკომისი
იო
კრედ
დიტის პროლონგ
გაციის საკომისსიო
კრედ
დიტის პროლონგ
გაციის დასაშვეები რაოდენობა
კრედ
დიტის ვადაგადააცილების ერთჯ
ჯერადი პირგასსამტეხლო
კრედ
დიტის ვადაგადააცილების ყოველდღიური პირ
რგასამტეხლო
კრედ
დიტის დეფოლტ
ტში გასვლის ვად
და
კრედ
დიტის დეფოლტ
ტის ერთჯერადი
ი პირგასამტეხლ
ლო
კრედ
დიტის ვადაზე ად
დრე დაფარვის პირგასამტეხლ
ლო
2. ო
ოვერდრაფტი
ოვერ
რდრაფტის წლიუ
ური საპროცენტ
ტო განაკვეთი
ოვერ
რდრაფტის გააქტ
ტიურების/დამტ
ტკიცების საკომმისიო
ოვერ
რდრაფტის მომსსახურების საკო
ომისიო
ოვერ
რდრაფტის ხელაახალი გააქტიურების საკომისი
იო
ოვერ
რდრაფტის ვადააგადაცილების ერთჯერადი/ყო
ე
ოველდღიური
პირგაასამტეხლო
3. სააგანგებო ავანსი
ი
საგანნგებო ავანსის ვაალუტა
1
საგანნგებო ავანსის გაააქტიურების ერ
რთჯერადი საკო
ომისიო
საშეღ
ღავათო პერიოდ
დი
საპრო
ოცენტო განაკვეეთი

1

100
0 ლარი
30 (ოცდაათი) კალენდარულ
ლი დღე
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00
15.00
0 ლარი
5.00
0 ლარი
შეუზღუ
უდავი
5.00
0 ლარი
0.25
5 ლარი
კრედიტის უწყვეტად ვადაგად
დაცილებაში ყოფნის პერიოდისს მე-60
(სამოცი
ი) დღე
10.00
0 ლარი
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00
ინდივიდუალ
ლურად
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00
გათვალისწინნებული არ არისს / 0.00

ლარი
საგანგებო ავანნსის მოცულობი
ის 5.00% დამრგ
გვალებული მეტ
ტობით
უახლოეს მთ
თელ რიცხვამდ
დე, მინიმუმ 5.00
0 ლარი
საგანგებო ავანნსის გააქტიურეებიდან 10 (ათი) კალენდარულ
ლი დღე
წლიური 32.00%
% საგანგებო ავაანსის მოქმედები
ის თითოეულ დ
დღეზე
(დარიც
ცხვა იწყება საშეეღავათო პერიო
ოდის გასვლისთ
თანავე)

ბანკკის შეხედულები
ისამებრ შესაძლებელია, რომ განნხორციელდეს სტ
ტანდარტულისგან განსხვავებული
ი საგანგებო ავანნსის გააქტიურებ
ბის საკომისიოს დარიცხვა

ინდივვიდუალურად ყო
ოველი კლიენტისთ
თვის – გააქტიურეების ზუსტი საკომმისიო აისახება ბაანკომატის ეკრანზ
ზე საგანგებო ავანსსის გააქტიურებისსას.
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