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ლიბერთი ბანკირ რარაყსურე ბარათი
1. ღერავალი
1.1
წინამდებარე

პირობები
(ღემდგომღი
”პირობები”) განრაზფვრავრ ბანკირ რარაყსურე
ბარათირ მიფებირა და მომრაცსრებირ პირობებრ,
არევე არეგსლირებრ მცარეთა სტლებამოვალეობებრ
ბარათით
რარგებლობირ
პროცერღი.
1.2
კლიენტი
ვალდებსლია
გაეცნორ
წინამდებარე პირობებრ, რრსლად ღეავრორ და
ცელი მოაწერორ რათანადო განაცცადრ, რითაც
იმავდროსლად
ადარტსრებრ,
რომ
დეტალსრად იცნობრ წინამდებარე პირობებრ
და ეთანცმება მათ.
1.3
კლიენტირ მიერ განაცცადირ ცელმოწერირ
რატსშველზე ბარათირ მიფება წარმოადგენრ
ბანკთან
წინამდებარე
პირობებით
ცელღეკრსლებირ გატორმებარ.
1.4
ბანკრა და კლიენტრ ღორირ დადებსლი
ცელღეკრსლება ღედგება:
1.4.1 კლიენტირ
მიერ
ღევრებსლი
და
ცელმოწერილი განაცცადირგან;
1.4.2 წინამდებარე პირობებირაგან;
1.4.3 ბარათირ მომრაცსრებირ ტარიტებირგან;
1.4.4 წინამდებარე
პირობებირ
ნებირმიერი
დამატებითი
დანართირგან
ან/და
განაცცად(ებ)ირაგან (არეთირ არრებობირ
ღემთცვევაღი).

2. გამოქენებსლი ტერმინები
2.1 კლიენტი - ტიზიკსრი პირი, რომელიც ღეიშენრ

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

ბარათრ პირადი რარგებლობირთვირ ან/და რცვა
ტიზიკსრი პირირ რარგებლობაღი გადარაცემად.
ბარათირ მტლობელი - კლიენტი ან/და
ნებირმიერი ტიზიკსრი პირი, რომელრაც
გადაეცემა ბარათი წინამდებარე პირობებირ
ღერაბამირად.
ბანკი - რრ “ლიბერთი ბანკი”, რეგირტრაციირ
თარიფი:
27
მარტი,
1995
წელი,
რაიდენტიტიკაციო კოდი: 203828304, რაბანკო
ლიცენზია: #0110247, ისრიდისლი მირამართი:
რაუართველო, თბილირი 0162, ი. ჩავჩავაშირ 74.
მცარე - ბანკი ან ბარათირ მტლობელი.
მცარეები - ბანკი და ბარათირ მტლობელი.
ბარათი/რარაყსურე
ბარათი
არაპერრონიტიცირებსლი წინარწარი გადაცდირ
ინდივიდსალსრი ან სნივერრალსრი ბარათი,
რომლირ გამოქენება ღერაშლებელია მარზე

არრებსლი თანცირ ამოწსრვამდე
ან
ბარათირ ვადირ გარვლამდე.
2.7 განაცცადი - კლიენტირ მიერ ბარათირ
მირაფებად
ღევრებსლი
განაცცადი,
რომლითაც იმავდროსლად ადარტსრებრ
წინამდებარე პირობებზე თანცმობარ.
2.8 ანგარიღი - რაბანკო ანგარიღი, რომელიც
განკსთვნილია
ბარათით
განრაცორციელებელი
ოპერაციებირ
მომრაცსრებირთვირ.
2.9 რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტი
რაუართველოღი
მოუმედი
რაცალო
ვაჩრობირ წერტილი ან/და ურელი, რადაც
ბანკთან
გატორმებსლი
ღერაბამირი
ცელღეკრსლებირ
რატსშველზე
ტსნუციონირებრ ბანკირ პორ ტერმინალი.
2.10 ინდივიდსალსრი
ბარათი
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტირ
მიერ
ღერყესლი
დიზაინით
ბანკირ
მიერ
დამზადებსლი
ბარათი,
რომლირ
გამოქენებაც
ღერაშლებელია
მცოლოდ
კონკრეტსლ
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტღი.
2.11 სნივერრალსრი ბარათი ბარათი,
რომლირ
გამოქენება
ღერაშლებელია
ნებირმიერ
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტღი.

3. რარაყსურე ბარათი
3.1 ბარათირ მიფება
3.1.1 ბარათირ მირაფებად კლიენტმა ბანკრ სნდა
წარსდგინორ რათანადოდ ღევრებსლი და
ცელმოწერილი განაცცადი.
3.1.2 ბანკი
კლიენტირ მიერ ღევრებსლი
განაცცადირ
რატსშველზე
და
მირ
ღერაბამირად
ამზადებრ
ბარათრ
და
გადარცემრ
კლიენტრ
რარგებლობაღი.
ბარათი წარმოადგენრ ბანკირ რაკსთრებარ.
3.1.3 თს კლიენტი ბარათირ დამზადებიდან 2
(ორი) თვირ განმავლობაღი არ მიაკითცავრ
ბანკრ
ბარათირ
მირაფებად
ბანკი
სტლებამორილი იუნება გაასუმორ ბარათი.
არეთ
ღემთცვევაღი
კლიენტირ
მიერ
ბარათირ მირაფებად გადაცდილი თანცა
დაბრსნებარ არ ეუვემდებარება.
3.2 ნებადართსლი ოპერაციები და ბარათით
რარგებლობა.

3.2.1 ბარათირ გამოქენებით ბარათირ მტლობელი

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

i.
ii.
iii.
iv.

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3
3.3.1

სტლებამორილია
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტებღი
ბანკირ
პორ
ტერმინალირ
რაღსალებით
განაცორციელორ
რაუონლირ/მომრაცსრებირ ღეშენა.
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტებირ
ყამონათვალი,
რადაც
ღერაშლებელია
ბარათირ გამოქენება, ბარათირ მტლობელრ
ეცნობება ბანკირ რაინტორმაციო მარალებირ,
მათ ღორირ, ვებ გვერდირ რაღსალებით.
ბანკი
სტლებამორილია
ბარათირ
მტლობელთან
წინარწარი
ღეთანცმებირ
გარეღე
ღეიტანორ
ცვლილება
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტებირ
ყამონათვალღი, რაც ბარათირ მტლობელრ
ეცნობება ბანკირ რაინტორმაციო მარალებირ,
მათ ღორირ ბანკირ ვებ გვერდირ რაღსალებით.
ბარათზე არრებსლი თანცირ გამოქენება
ბარათირ მტლობელრ ღესშლია როგორც
რრსლად ირე ნაწილ-ნაწილ, თანცირ რრსლად
ამოწსრვამდე.
ბარათით ყატარებსლ ოპერაციარ ბანკი
ღეარრსლებრ არასგვიანერ მომდევნო რამსღაო
დფირა.
ბარათირ
მტლობელი
სტლებამორილია
ღეამოწმორ ბარათირ ბალანრი ღემდეგი
რაღსალებებირ გამოქენებით:
ბანკირ უოლ ცენტრით - ტელ: +995 32 255 55
00;
ბანკირ რერვირ ცენტრებით;
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტებღი
განთავრებსლი პორ ტერმინალებით;
ბანკირ ვებ გვერდირ www.libertybank.ge
რაღსალებით.
ბარათირ რცვა პირირთვირ გადაცემა.
კლიენტრ სტლება აუვრ ნებირმიერ ტიზიკსრ
პირრ გადარცერ ბარათი და ბარათით
რარგებლობირ სტლება.
კლიენტირ მიერ რცვა პირირთვირ ბარათირ
გადაცემირ ღემთცვევაღი, იგი ვალდებსლია
რრსლად
გააცნორ
ბარათირ
აცალ
მტლობელრ ბარათით რარგებლობირ წერები
და წინამდებარე პირობები.
რცვა
პირირთვირ
ბარათირ
გადაცემირ
ღემთცვევაღი ბარათით განცორციელებსლ
ნებირმიერ ოპერაციარა და ბანკირ მიმართ
წინამდებარე
პირობებირ
ღერაბამირად
წარმოღობილ ქოველგვარ სტლებებზე და
ვალდებსლებებზე
პარსცირმგებელია
კლიენტი.
ბარათირ გამოქენებირ
ღეზფსდვები და
ლიმიტები.
ბარათზე თანცირ ღეტანა ღერაშლებელია
მცოლოდ ერთძერადად ბარათირ ღეშენირ
დრორ.

3.3.2 იმ

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6
i.
ii.

iii.

iv.
v.

3.4
3.4.1

3.4.2

ღემთცვევაღი, როდერაც ბარათზე
გამორაცსლია
თანცირ
ტიურირებსლი
ოდენობა,
აფნიღნსლ
ბარათზე
ღერაშლებელია მცოლოდ დარაცელებსლი
ოდენობირ
თანცირ
ღეტანა,
ცოლო
ბარათზე,
რომელზეც
არ
არირ
მითითებსლი
კონკრეტსლი
თანცირ
ოდენობა, ღერაშლებელია ნებირმიერი
ოდენობირ თანცირ ღეტანა 20 (ოცი)
ლარიდან 995 (ცცრაარ ოთცმოცდა
თცსთმეტი) ლარირ ყათვლით.
ბარათით ოპერაციებირ განცორციელება
ღერაშლებელია
მცოლოდ
მარზე
არრებსლი თანცირ ლიმიტირ ტარგლებღი.
ბარათზე არრებსლი თანცა ღერაშლებელია
გამოქენებსლ იუნარ მცოლოდ ბარათირ
მოუმედებირ ვადაღი.
ბარათით ოპერაციირ განცორციელება
ღერაშლებელია მცოლოდ რაუართველორ
ეროვნსლ ვალსტაღი.
დასღვებელია
ბარათირ
რაღსალებით
ღემდეგი ოპერაციებირ განცორციელება:
ინტერნეტღი
გადაცდებირ
განცორციელება;
თანცირ ყარიცცვა (კლიენტირ
მიერ
თავდაპირველი
ყარიცცვირ
ღემდეგ);
თანცირ გადარიცცვა, თს ერ არ
არირ
დაკავღირებსლი
რაუონლირ/
მომრაცსრებირ
ბარათით
ღეშენირ
ოპერაციართან რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტღი;
ბარათირ
გამოქენება
რაუართველორ ტარგლებრ გარეთ;
რცვა
ოპერაციებირ
განცორციელება,
რომელიც
ეწინააფმდეგება წინამდებარე პირობებრ
ან/და მოუმედ კანონმდებლობარ.
ბარათირ ღეცვლა, დაკარგვა, გასუმება.
ბარათირ მტლობელი სტლებამორილია
ბარათირ მოუმედებირ ვადაღი ბანკრ
მორთცოვორ ინდივიდსალსრი ბარათირ
ღეცვლა სნივერრალსრი ბარათით, იმ
ღემთცვევაღი თს განცორციელდა ან
მიმდინარეობრ
მომრაცსრებირ/რავაჩრო
ობიეუტირ
ლიკვიდაცია,
ან
რავაჩრო/მომრაცსრებირ ობიეუტრა და ბანკრ
ღორირ
ღეწქდა
ღერაბამირი
ცელღეკრსლება, რაც ღესშლებელრ ცდირ
რავაჩრო/მომრაცსრებირ ობიეუტღი ბარათირ
გამოქენებარ.
ბარათირ
მტლობელი
ვალდებსლია
დასქოვნებლივ აცნობორ ბანკრ ბარათირ
დაკარგვირ ღერაცებ.

3.4.3 ბარათირ

დაკარგვირ
ან
დაზიანებირ
ღემთცვევაღი ბარათი აფდგენარ, ცოლო მარზე
არრებსლი
ნაღთი
დაბრსნებარ
არ
ეუვემდებარება.
3.4.4 ბარათი სუმდება მარზე გამორაცსლი ვადირ
გარვლირ ან არრებსლი ნაღთირ რრსლად
ამოწსრვირ ღემთცვევაღი.
3.4.5 ბარათზე არრებსლი ნაღთირ რრსლად
ამოწსრვირ ან/და ბარათირ მოუმედებირ ვადირ
გარვლირ
ღემთცვევაღი
ბანკი
სტლებამორილია გაასუმორ ბარათი და
დაცსრორ ანგარიღი ბარათირ მტლობელირ
დამატებითი თანცმობირ გარეღე.
3.4.6 ბარათირ მტლობელირ მიერ ბარათირ
მოუმედებირ ვადაღი ანგარიღირ დაცსრვა და
ბარათირ გასუმება დასღვებელია.

4. ბარათირ მომრაცსრებირ ტარიტები
4.1 ბარათირ
მომრაცსრებირ

4.2

4.3

4.4

4.5

ტარიტები
განირაზფვრება ცალკე დანართირ რაცით,
რომელიც
წარმოადგენრ
წინამდებარე
პირობებირა და ცელღეკრსლებირ განსქოტელ
ნაწილრ.
ბარათირ ღეშენიდან პირველი 6 (ეუვრი) თვირ
განმავლობაღი ბარათირ მომრაცსრება სტაროა,
ბარათირ მოუმედებირ დარყენილ ვადაღი
ბარათირ მტლობელი
ბარათზე არრებსლი
თანციდან სცდირ ბანკრ რაკომირიორ ბანკღი
დადგენილი ტარიტებით.
ბარათირ
მოუმედებირ ვადაღი ბარათზე
არრებსლი თანცირ ათვირებირ ღემთცვევაღი
ბარათირა და რაბარათე ანგარიღირ გასუმება
სტაროა, ცოლო ბარათირ მოუმედებირ ვადირ
გარვლირ
ღემდეგ
ბარათირ
მტლობელი
ბარათზე არრებსლი თანციდან სცდირ ბანკრ
ბარათირ გასუმებირა და რაბარათე ანგარიღირ
დაცსრვირ რაკომირიორ
ბანკღი დადგენილი
ტარიტებით.
ბანკი
სტლებამორილია
ცალმცრივად
ღეცვალორ მოუმედი ტარიტები. ბანკირ მიერ
დადგენილ
ტარიტებღი
ცვლილებებირ
ღემთცვევაღი, ბარათირ მტლობელრ ეცნობება
ბანკირ რაინტორმაციო მარალირ მათ ღორირ ვებ
გვერდირ რაღსალებით.
ბანკი სტლებამორილია ბარათიდან საუცეპტო
წერით
ყამოჩრარ
რაბანკო
ოპერაციებირ
წარმოებირ
და
ბარათირ
მომრაცსრებირ
რაკომირიო ტარიტები.

5. პარსცირმგებლობირ ღეზფსდვა
5.1 კლიენტი პარსცირმგებელია

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

ნებირმიერი
პირირ მიერ ბარათით განცორციელებსლ
ქოველგვარ
ოპერაციაზე.
ბანკი
არ
იუნება
პარსცირმგებელი
წინამდებარე
პირობებით
ნაკირრი
ვალდებსლებირ
ღერრსლებაზე
თს
აფნიღნსლი
გამოწვესლია
ბარათირ
მტლობელირ მიერ განაცცადით და/ან
წინამდებარე
პირობებით
ნაკირირი
ნებირმიერი ვალდებსლებირ დარფვევით.
ბანკრ არ ეკირრება პარსცირმგებლობა
პირობებირ ღერრსლებაზე თს აფნიღნსლი
გამოწვესლია ბარათირ მტლობელირ ან მირი
უონებირ
მიმართ
რარამართლო,
აფმარრსლებელი
ან/და
რაგადარაცდო
ორგანოებირ
მოთცოვნებირ
ან/და
ღეზფსდვებირ დაწერებით.
ბანკრ არ ეკირრება პარსცირმგებლობა
ბარათირ
დაკარგვირა
და
მირი
არასტლებამორილი
პირირ
მიერ
გამოქენებით გამოწვესლ ღედეგებზე.
ბანკი
არ
არირ
პარსცირმგებელი
რავაჩრო/მომრაცსრებირ
ობიეუტირ
მიერ
ბარათირ მომრაცსრებაზე სარირ თუმით
გამოწვესლ
ან/და
ნებირმიერი
რცვა
რატსშვლით ბარათირ მტლობელრა და
რავაჩრო/ მომრაცსრებირ ობიეუტრ ღორირ
წარმოღობილ დავაზე,
ბანკი
არ
არირ
პარსცრირმგებელი
დაგვიანებსლ,
არაკორეუტსლ
ან
ღესრრსლებელ ოპერაციებზე, რომლებიც
გამოწვესლია რაგადამცდელო რირტემირ ან
ტეუნიკსრი მიზეზებირ გამო.
ბარათირ მტლობელი აცცადებრ თანცმობარ
იმირ ღერაცებ, რომ ასნაზფასრებრ და
დაიცავრ ბანკრ ზიანირგან, ზარალირგან,
რარამართლო
ცარძებირგან,
ბარათირ
მტლობელირ ან მერამე მცარირ მიერ
წამოწქებსლი რაყივრირგან, უმედებირგან ან
რარამართლოღი წარდგენილი რაყივრირგან,
რარყელირგან ან განაცცადირგან არევე
ბარათირ მტლობელი ასნაზფასრებრ და
დაიცავრ ბანკრ ირეთი ზიანირაგან, რომელიც
წარმოიღვა ბარათირ გამოქენებირ ღედეგად.

6. შალაღი ღერვლირ თარიფი და მოუმედებირ
ვადა
6.1 წინამდებარე პირობები შალაღი ღედირ
კლიენტირ მიერ
ღერაბამირი განაცცადირ
ღევრებირ, ცელმოწერირ, ბარათირ ანგარიღზე
თანცირ ღეტანირ და ბარათირ მიფებირ
ღემდეგ.

6.2 პირობები მოუმედებრ მცარეთა მიერ ნაკირირი
ვალდებსლებირ რრსლ ღერრსლებამდე.

7.2.4
7. კონტიდენციალსრობა და პირადი ინტორმაცია
7.1 კონტიდენციალსრობა
7.1.1 მცარეები
ვალდებსლნი
არიან
გასტრთცილდნენ
ერთმანეთირ
რეპსტაციარ, დაიცვან ერთმანეთირ ღერაცებ
ინტორმაციირ (პირობებირ) რაიდსმლოება,
გარდა
წინამდებარე
პირობებით
ან
მოუმედი
კანონმდებლობით
გათვალირწინებსლი ღემთცვევებირა.
7.2 პირადი ინტორმაციირ გამოქენება
7.2.1 ბანკრ სტლება აუვრ გადარცერ ან/და
გასმჟფავნორ ბანკირ ცელთ არრებსლი
ინტორმაცია
კლიენტებირ
ღერაცებ,
კლიენტირ
მიერ
განცორციელებსლი
ოპერაციებირ ღერაცებ კლიენტირ მიერ
ნებადართსლ პირებრ, ბანკირ ღვილობილ
და მონათერავე რაწარმოებრ, ბანკირ
მომწოდებლებრ.
7.2.2 ბანკრ სტლება აუვრ, რაზედაც კლიენტი
აცცადებრ
სპირობო
თანცმობარ,
გამოიქენორ ინტორმაცია კლიენტირ მიერ
ბარათით რარგებლობირ ღერაცებ და
გადარცერ აფნიღნსლი ინტორმაცია ბანკირ
ღვილობილ, მონათერავე ან რცვა ნებირმიერ
პირებრ მათ მიერ რცვადარცვა მომრაცსრებირ
ღემოთავაზებებირ
მიზნით.
აფნიღნსლი
ინტორმაცია ბანკირ მიერ მოპოვებსლი
იუნება რცვადარცვა წქაროებიდან, რაც
ქოველგვარი ღეზფსდვირ გარეღე მოიცავრ
კლიენტირ მიერ ღევრებსლ განაცცად(ებ)რ,
კლიენტირ
მიერ
განცორციელებსლი
ოპერაციებიდან, გამოკითცვებიდან და
კვლევებიდან
(რომელიც
მოიცავრ
კლიენტთან დაკავღირებარ ელეუტრონსლი
ტორტირ, ინტერნეტირ, ტელეტონირ ან რცვა
რაღსალებით), და არევე რცვა გარე
წქაროებიდან მიფებსლ ინტორმაციარ, რაც
ქოველგვარი ღეზფსდვირ გარეღე მოიცავრ
რავაჩრო და მომრაცსრებირ ობიეუტებრ და
მარკეტინგსლ ორგანიზაციებრ.
7.2.3 ბანკირ მიერ
წინამდებარე მსცლღი
აფნიღნსლი ინტორმაციირ ღენაცვა მოცდება
იმ ვადით, რომელიც ღეერაბამება ბანკირ
მიზნებრ და ინტერერებრ, მაგრამ არანაკლებ
რაუართველორ
კანონმდებლობით
გათვალირწინებსლი ვადებირა. კლიენტირ
მოთცოვნირ
ღემთცვევაღი,
ბანკი
რაუართველორ
კანონმდებლობით
გათვალირწინებსლ ტარგლებღი მიაწვდირ
კლიენტრ მირ ღერაცებ ბანკღი არრებსლ
ინტორმაციარ. აფნიღნსლი ინტორმაციირ
მირებაზე ბანკრ ცალმცრივად აუვრ სტლება

დააწერორ
მომრაცსრებირ
ტარიტი
რაკომირიორ რაცით.
თს კლიენტი თვლირ, რომ კლიენტირ
ღერაცებ ბანკღი არრებსლი ინტორმაცია
არ ღეერაბამება რინამდვილერ ან არ არირ
რრსლი,
იგი
ვალდებსლია
დასქოვნებლივ წერილობით აცნობორ
ბანკრ აფნიღნსლირ ღერაცებ.

8. მარეგსლირებელი

კანონმდებლობა

და

დავებირ გადაწქვეტა

8.1 წინამდებარე პირობები რეგსლირდება და
განიმარტება
რაუართველორ
კანონმდებლობირ ღერაბამირად.
8.2 ნებირმიერი დავა, წინააფმდეგობა ან
რაყივარი, რომელიც წარმოიღობა ან ღეეცება
ამ პირობებრ ან ამ პირობებირ ნებირმიერ
დარფვევარ, მოგვარდება მცარეებრ ღორირ
მოლაპარაკებირ რატსშველზე.
8.3 თს მცარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარსლი
დფირ განმავლობაღი ღეთანცმებარ ვერ
მიაფწევენ მოლაპარაკებირ გზით, ირინი
სტლებამორილნი
არიან
მიმართონ
რარამართლორ
ბანკირ
ისრიდისლი
მირამართირ მიცედვით.

9. ტორრ-მაჟორი
9.1 არც ერთი მცარე

არ აგებრ პარსცრ
წინამდებარე ცელღეკრსლებით ნაკირრი
ვალდებსლებებირ
ღესრრსლებლობაზე,
არადროსლად
ან/და
არარათანადოდ
ღერრსლებაზე,
თს
აფნიღნსლი
ღესრრსლებლობა,
არარათანადო
ან
არადროსლად
ღერრსლება
განპირობებსლია დასშლეველი შალირ
გარემოებათა
(ტორრ-მაჟორსლი
გარემოებები) დადგომირ ან/და მოუმედებირ
ღედეგად.
9.2 დასშლეველი
შალირ
გარემოებები
გსლირცმობრ რაგანგებო ცარიათირ მუონე
მოვლენებრ,
რომლებიც
წარმოიუმნა
წინამდებარე ცელღეკრსლებირ დადებირ
ღემდეგ, მცარეთა (მცარირ) ნებირ გარეღე,
არევე
რტიუისრი
მოვლენები
და
კატაკლიზმები,
ომი,
რამოუალაუო
არესლობა, რაცელმწიტო ცელირსტლებირ
რაკანონმდებლო ან/და აფმარრსლებელი
ორგანოებირ ნორმატისლი აუტები და
გადაწქვეტილებები
და
ა.ღ.
რაც
ღესშლებელრ
ცდირ
მცარეთა
რაცელღეკრსლებო
ვალდებსლებირ
ღერრსლებარ.
9.3 მცარე,
რომელიც
ვერ
არრსლებრ
ცელღეკრსლებით ნაკირრ ვალდებსლებარ
ტორრ-მაჟორსლი
გარემოებებირ

ზემოუმედებირ
გამო,
ვალდებსლია
დასქოვნებლივ, აფნიღნსლი გარემოებებირ
დადგომიდან არასგვიანერ 3 (რამი) რამსღაო
დფირ განმავლობაღი, წერილობითი ტორმით
აცნობორ მეორე მცარერ ტორრ-მაჟორსლ
გარემოებათა და მათი დადგომირ ღერაცებ და
მიიფორ ასცილებელი ზომები ამ გარემოებებით
გამოწვესლი
ნეგატისრი
ღედეგებირ
ღერამცირებლად. ანალოგისრი მოთცოვნები
ვრცელდება
აგრეთვე
ტორრ-მაჟორსლი
გარემოებებირა და მათი ღედეგებირ ღეწქვეტირ
ღერაცებ ღეტქობინებაზეც.
9.4 ტორრ-მაჟორსლი გარემოებებირ დადგომირ
ღემთცვევაღი,
ამგვარი
გარემოებებით
ღეტერცებსლი
ცელღეკრსლებირ
ვალდებსლებებირ
ღერრსლება
გადაიწევრ
ტორრ-მაჟორსლი გარემოებირ მოუმედებირ
ვადით.

10. დარკვნითი დებსლებები
10.1 ბარათირ მტლობელი სპირობოდ აცცადებრ
თანცმობარ, რომ
ბანკრ ნებირმიერ დრორ
ღესშლია დასთმორ, გაქიდორ ან გადარცერ
წინამდებარე
პირობებით
განრაზფვრსლი
სტლებები, მოვალეობები და რარგებელი რცვა
მერამე პირრ წინარწარი ღეტქობინებირ გარეღე.
10.2 თს წინამდებარე პირობებირ რომელიმე
პსნუტი ან მირი ნაწილი რაიმე მიზეზით იუნა
გასუმებსლი,
ბათილად
ცნობილი
ან
ღეწქვეტილი, აფნიღნსლი პსნუტი ან მირი
ნაწილი აფარ იუნება გამოქენებსლი, რაც არ
იუონიებრ გავლენარ პირობებირ დანარყენი
პსნუტებირ ისრიდისლ შალაზე.
10.3 წინამდებარე
პირობებღი
აფნიღნსლი
რათასრები
გამოიქენება
მცოლოდ
მოცერცებსლობირთვირ და არ აუვრ ზეგავლენა
პირობებირ
განმარტებარა
და
ინტერპრეტაციაზე.
10.4 ბანკრ სტლება აუვრ ცალმცრივად ღეიტანორ
ცვლილებები ამ პირობებირ ტეურტღი და
აფნიღნსლირ
ღერაცებ აცნობორ ბარათირ
მტლობელრ
ბანკირ
რაინტორმაციო
რაღსალებებირ მათ ღორირ ბანკირ ვებ გვერდირ
მეღვეობით.

ბარათირ მტლობელირ მიერ ბანკიდან
ელეუტრონსლი რაცით მიფებსლ ნებირმიერ
ღეტქობინებარ აუვრ წერილობითი ტორმით
მიფებსლი ღეტქობინებირ შალა.
10.6 ბანკი არ არირ პარსცირმგებელი ბარათირ
მტლობელირ
მიერ
ღეტქობინებებირ
მისფებლობაზე თსკი იგი გაგზავნილი იუნა
იმ
მირამართზე
ან
იმ
რაკონტაუტო
მონაცემებირ
რატსშველზე,
რომელიც
ბარათირ მტლობელირ მიერ წინარწარ არირ
მითითებსლი.
10.7 ბარათირ მტლობელი ვალდებსლია
ბანკირ მოთცოვნირ ღემთცვევაღი მიაწოდორ
მარ ბანკირ მიერ მოთცოვნილი ნებირმიერი
დამატებითი
ინტორმაცია
და
არევე
წარმოადგინორ
ღერაბამირი
დამადარტსრებელი
დოკსმენტები,
რომლებიც მოთცოვნილი იუნება ბანკირ
მიერ ან განრაზფვრსლია რაუართველორ
კანონმდებლობით.
10.8 თს წინამდებარე პირობებით რცვა რამ
არ არირ გათვალირწინებსლი ნებირმიერი
ღეტქობინება ცორციელდება წერილობითი
ტორმით.
10.9 ბანკირ მიერ რაკსთარი სტლებებირ
განცორციელებირ გადავადება არ ნიღნავრ
იმარ, რომ ბანკი სარრ ამბობრ თავირ
სტლებებზე; აგრეთვე ბანკირ ნებირმიერი
სტლებირ
ნაწილობრივ
ან
რრსლად
გამოსქენებლობა არ ნიღნავრ მომავალღი ამ
სტლებირ რრსლად გამოქენებირ ღეზფსდვარ.
10.10 წინამდებარე
პირობებრ
ენიჩება
სპირატერი შალა მცარეთა ღორირ აუამდე
იგივე რაგანზე გატორმებსლ ნებირმიერ
ღეთანცმებარა
და
ცელღეკრსლებართან
ღედარებით.
10.11 პირობები რავალდებსლო იუნება და
ღერაბამირი ისრიდისლი შალა ეუნება
მცარეებირ ღერაბამირი მემკვიდრეებირ და
სტლებამონაცვლეებირ რარარგებლოდ .
10.12 პირობები ღედგენილია უათსლ ენაზე.

10.5

