როგორ გავხდეთ პირადი ბანკირის სამსახურის კლიენტი?
იმისათვის, რომ გახდეთ ლიბერთი ბანკის პირადი ბანკირის სამსახურის კლიენტი, უნდა შეავსოთ განაცხადი პირადი
ბანკირის მომსახურების შესახებ და გამოგვიგზავნოთ ან მოიტანოთ ლიბერთი ბანკის სათაო ოფისში, ჭავჭავაძის გამზ.
#74 ან დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონის ნომერზე +995 32 255 55 00 (1010).

შემდგომი ნაბიჯები
შეავსეთ განაცხადის ფორმა
დარწმუნდით, რომ განაცხადის ფორმაში შევსებულია ყველა აუცილებელი ველი იმისათვის, რომ უკეთესად შევძლოთ
თქვენი საფინანსო მოთხოვნების და მიზნების დაკმაყოფილება.









ინფორმაცია ანგარიშის მფლობელის შესახებ
საკონტაქტო ინფორმაცია
ინფორმაცია ლიბერთი ანგარიშის შესახებ
ინფორმაცია თქვენი პირადი შემოსავლების შესახებ
ინფორმაცია თქვენი სამსახურის შესახებ
ინფორმაცია თქვენი კერძო ბიზნესის შესახებ
თქვენი საინვესტიციო პროფილი
დამატებითი ინფორმაცია

წარმოადგინეთ დამატებით საბუთები
განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს საიდენტიფიკაციო საბუთის ორიგინალი ან შესაბამისად დამოწმებული ასლი
მოაწერეთ ხელი და მიუთითეთ თარიღი განაცხადის ფორმაში
გთხოვთ, ხელი მოაწეროთ განაცხადის ფორმას ისე, რომ ხელმოწერა შეესაბამებოდეს თქვენს პირადობის
დამადასტურებელ საბუთსა და პლასტიკური ბარათის უკანა მხარეს არსებულ ხელმოწერას. დამატებითი ბარათის
მფლობელმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე უნდა მოაწეროს ხელი და მიუთითოს თარიღი განაცხადის
ფორმაში.

გთხოვთ გადახედოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნათა ნუსხას და მონიშნოთ ის პუნქტები, რომლებიც უკვე
შეავსეთ

შევავსე ყველა საჭირო ველი განაცხადში

ხელი მოვაწერე და მივუთითე თარიღი

დავურთე საიდენტიფიკაციო საბუთის ასლი

გავეცანი და ვეთანხმები პირობებს, ტარიფებსა და საკომისიო განაკვეთებს

ლიბერთი ბანკი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #74, ტელ: +995 32 255 55 00 (1010)
www.libertywealth.ge

1. ინფორმაცია ანგარიშის მფლობელის შესახებ
სახელი და გვარი (ქართულად):
გვარი

სახელი

სახელი და გვარი (ლათინური ასოებით):
სახელი

სქესი:

გვარი

მამრობითი

მდედრობითი

/

დაბადების თარიღი:

/
თვე

რიცხვი

წელი

მოქალაქეობა (მიუთითეთ ქვეყანა):
მეორე მოქალაქეობის ქვეყანა:
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

რეზიდენტობა:

რეზიდენტი

არარეზიდენტი

ID ქარდი

პირადობის მოწმობა

საიდენტიფიკაციო საბუთი:
აშშ მოქალაქე/რეზიდენტის შემთხვევაში:

Green Card

პასპორტი

Taxpayer Identification Number

პირადი ნომერი:
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ნომერი:
საბუთის გამცემი ქვეყანა:

/

საბუთის გაცემის თარიღი:

/

რიცხვი

/

მოქმედების ვადა:

თვე

წელი

/

რიცხვი

თვე

წელი

საბუთის გამცემი ორგანო:
საშუალო

განათლება:
სამსახურეობრივი სტატუსი:

ოჯახური მდგომარეობა:

უმაღლესი

ხარისხი

შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე

სახელმწიფო მოსამსახურე

მეწარმე / ბიზნესმენი

პენსიონერი

სტუდენტი

უმუშევარი

დაოჯახებული

დასაოჯახებელი

განქორწინებული

ქვრივი

სხვა ფინანსურად დამოკიდებულ პირთა რაოდენობა:

შვილების რაოდენობა (18 წლამდე):

2. ივსება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში
პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP):

დიახ

არა

დადებითი პასუხის შემთხვევაში მონიშნეთ ქვედა შესაბამისი გრაფიდან ერთ-ერთი:
სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირი / მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე:
PEP-ის ოჯახის წევრი:
PEP-თან საქმიანი ურთიერთობაში მყოფი პირი:

3. საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი (რეგისტრაციის მიხედვით)
ქუჩა / მიკრორაიონი:

კორპუსი / ნაგებობა №:

ქალაქი / დასახლებული პუნქტი:

ბინა №:

საფოსტო ინდექსი:

ქვეყანა:
საცხოვრებელი ადგილის სტატუსი:

საკუთრება

თანამფლობელობა

იჯარა/ ქირა

სხვა

ამ მისამართზე ცხოვრების პერიოდი:
მისამართი (ფაქტიური)

წელი

თვე

ქუჩა / მიკრორაიონი:

კორპუსი / ნაგებობა №:

ქალაქი / დასახლებული პუნქტი:

ბინა №:

საფოსტო ინდექტი:

ქვეყანა:
საცხოვრებელი ადგილის სტატუსი:

თანამფლობელობა

საკუთრება

იჯარა/ ქირა

სხვა

ამ მისამართზე ცხოვრების პერიოდი:
წელი

თვე

ტელეფონი (ქალაქი):
ქვეყნის კოდი

ქალაქის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ქვეყნის კოდი

ოპერატორის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ტელეფონი (მობილური):
ელექტრონული ფოსტა:
ამ ველის შევსებით კლიენტი ადასტურებს, რომ თანახმაა ბანკმა გამოიყენოს მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი კლიენტთან კომუნიკაციის მიზნით, ასევე ამ ელექტრონული ფოსტიდან მოსული ინსტრუქციების
მიხედვით ბანკის წარმომადგენელი განახორციელებს საბანკო ტრანზაქციებს კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად.

www.libertywealth.ge
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4. ინფორმაცია ლიბერთი ანგარიშის შესახებ
ანგარიშის გახსნის მიზანი:
ანგარიშის ვალუტა1:

G E

L

U S $

E U R

დამატებითი ვალუტები:

C H F

C A D

J P Y

R U R

A U D

H K D

2

თანხების გახარჯვის სქემა :

ნაშთების პრიორიტეტულობა

ოვერდრაფტის პრიორიტეტულობა

2

2

ანგ.1 -ბალანსი, ანგ.1 - ოვერდრაფტი, ანგ.2-ბალანსი, ანგ.2 ოვერდრაფტი,
ანგ.3 - ბალანსი, ანგ.3- ოვერდრაფტი და ა.შ.

ანგ.1 - ბალანსი, ანგ.2 - ბალანსი და ა.შ.;
ანგ.1 - ოვერდრაფტი, ანგ.2 - ოვერდრაფტი და ა.შ.

მომსახურების პაკეტები:

G B P

საბაზისო

Infinite სტანდარტი

ყოველწლიური გადასახადი 240 ლარი/20 ლარი

ყოველწლიური 360 ლარი/30 ლარი თვეში

Infinite პრემიუმი
ყოველწლიური გადასახადის გარეშე
1. საშუალო თვიური ბალანსი 300,000 ლარი ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში
2. ანაბარი 300,000 ლარი ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში სულ მცირე 12 თვის ვადით
3. სესხი მინიმუმ 200,000 ლარი ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში
4. ლიბერთი ბანკის აქციების ან GDR-ის შეძენა მინიმუმ 100,000 ლარი ან ექვივალენტი სხვა

მომსახურების გადახდის პერიოდულობა:
1

ყოველწლიური

თვიური

განსაზღვრეთ ვალუტების პრიორიტეტულობა შემდეგი პრინციპით: ძირითადი - 1, შემდგომი - 2,3,4. მხოლოდ ლარი, აშშ დოლარი და ევრო შეიძლება იყოს ძირითადი ვალუტა.

5. დამატებითი ბარათი (1) 3
სახელი და გვარი:
სახელი

გვარი

სახელი და გვარი (ლათინური ასოებით):
სახელი

დაბადების თარიღი:
რიცხვი

გვარი

/

/
თვე

წელი

მოქალაქეობა:
საიდენტიფიკაციო საბუთი:

ID ქარდი

პასპორტი

პირადობის მოწმობა

პირადი ნომერი:
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ნომერი:

/

საბუთის გაცემის თარიღი:
რიცხვი

/

/

/

მოქმედების ვადა:
წელი

თვე

რიცხვი

წელი

თვე

საბუთის გამცემი ორგანო:
მომსახურების პაკეტის არჩევისას აირჩიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ბარათებიდან ერთ-ერთი, რომელიც შეეტყვისება თქვენს მიერ არჩეულ პაკეტს:

საბაზისო:

Visa Liberty EMV

Visa Liberty EMV&PayWave

Infinite სტანდარტი:

Visa Infinite

Visa Liberty EMV&PayWave

Visa Liberty EMV

Infinite პრემიუმი:

Visa Infinite

Visa Liberty EMV&PayWave

Visa Liberty EMV

6. დამატებითი ბარათი (2) 3
სახელი და გვარი:
სახელი

გვარი

სახელი და გვარი (ლათინური ასოებით):
სახელი

/

დაბადების თარიღი:
რიცხვი

გვარი

/
წელი

თვე

მოქალაქეობა:
საიდენტიფიკაციო საბუთი:

ID ქარდი

პირადობის მოწმობა

პასპორტი

პირადი ნომერი:
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ნომერი:

საბუთის გაცემის თარიღი:

/
რიცხვი

/
თვე

/

მოქმედების ვადა:
წელი

რიცხვი

/
თვე

წელი

საბუთის გამცემი ორგანო:
მომსახურების პაკეტის არჩევისას აირჩიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ბარათებიდან ერთ-ერთი, რომელიც შეეტყვისება თქვენს მიერ არჩეულ პაკეტს:

საბაზისო:

Visa Liberty EMV

Visa Liberty EMV&PayWave

Infinite სტანდარტი:

Visa Infinite

Visa Liberty EMV&PayWave

Visa Liberty EMV

Infinite პრემიუმი:

Visa Infinite

Visa Liberty EMV&PayWave

Visa Liberty EMV

3

დამატებითი ბარათის ტიპი და ვალუტების პრიორიტეტულობა დამოკიდებულია ძირითადი ბარათის ტიპზე და ლიბერთი ანგარიშის ვალუტების პრიორიტეტულობაზე.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით ჩვენ ვადასტურებთ, რომ: ა) განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი; ბ) ჩვენ სრულად გავეცანით და ვეთანხმებით პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის
მომსახურების პირობებს, დანართსა და ტარიფებს, რომლებიც წინამდებარე განაცხადთან ერთად წარმოადგენს პირადი ბანკირის მომსახურების ხელშეკრულებას; გ) ძირითადი ბარათის მფლობელი თანახმა ვარ
დამატებითი ბარათის მფლობელის სახელზე დამზადდეს დამატებითი ბარათი და დამატებითი ბარათის მფლობელი თანახმა ვარ მივიღო აღნიშნული ბარათი; დ) ბანკი უფლებამოსილია, საბანკო მომსახურების მიზნით,
განახორციელოს ჩემს შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება (რაც ასევე გულისხმობს ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემას ან/და მათგან ინფორმაციის გამოთხოვას); ე) ბანკი
უფლებამოსილია განაცხადში მოცემული ინფორმაციის სისწორის შემოწმებაზე და უფლებამოსილია გადაამოწმოს აღნიშნული ინფორმაცია მის ნებისმიერ წყაროსთან, “იცნობდე შენ კლიენტს” (KYC) და დანაშაულის
პრევენციის პოლიტიკის შესაბამისად; ვ) ბანკი უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მრავალჯერადად, საბანკო მომსახურების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო
მოცულობით, მიიღოს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული ბაზიდან, ბანკისათვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები; ზ) არ გამოვიყენებთ პირადი ბანკირის ლიბერთი
ანგარიშს სამეწარმეო საქმიანობისთვის ან საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული ნებისმიერი საქმიანობისთვის; თ) ბანკთან ურთიერთობისას ვისარგებლებთ ჩვენს მიერ წინამდებარე განაცხადზე დატანილი
ხელმოწერით:

დამატებითი ბარათის მფლობელი #1

დამატებითი ბარათის მფლობელი #2

www.libertywealth.ge
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7. ინფორმაცია თქვენი პირადი შემოსავლების შესახებ
წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარში):

თქვენი შემოსავლის წყარო (მონიშნეთ
ყველა შესატყვისი ველი):

US$0 - 14,999

US$15,000 - 24,999

US$25,000 - 49,999

US$50,000 - 99,999

US$100,000 - 199,999

US$200,000+

ხელფასი

დივიდენტი

იჯარა/ქირა

სხვა

8. ინფორმაცია თქვენი სამსახურის შესახებ (თუ თქვენ ფლობთ კერძო ბიზნესს, გადადით მე-9 პუნქტზე)
ორგანიზაციის იურიდიული სტატუსი და
დასახელება
სექტორი:

სამთავრობო / საჯარო

საბანკო და სადაზღვევო

საცალო და საბითუმო ვაჭრობა

კომერციული მომსახურება და მიწოდება

სამომხმარებლო საქონელი

ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა

ტელეკომუნიკაცია, ტექნოლოგიები და მედია

საეთაშორისო დონორი ორგანიზაციები

არასამთავრობო ორგანიზაციები

ფარმაცია და მედიცინა

მშენებლობა და უძრავი ქონება

ენერგოგენერაცია და დისტრიბუცია

ორგანიზაციის მისამართი
კორპუსი / ნაგებობა №:

ქუჩა / მიკრორაიონი:
ქალაქი / დასახლებული პუნქტი:

ბინა №:

საფოსტო ინდექსი:

ქვეყანა:
ტელეფონი (ქალაქი):
ქვეყნის კოდი

ქალაქის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ქვეყნის კოდი

ქალაქის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ფაქსი:
ტელეფონი (მობილური):
ქვეყნის კოდი

ოპერატორის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ელექტრონული მისამართი:
თანამდებობა:
მუშაობის სტაჟი ამ ორგანიზაციაში:

მუშაობის სტაჟი ამ თანამდებობაზე:
წელი

წელი

სულ მუშაობის სტაჟი:
წელი

თქვენი რანგი ამ ორგანიზაციაში:

აქციონერი / წილის მფლობელი

რიგითი თანამშრომელი

მაღალი დონის მენეჯერი

კონტრაქტორი

საშუალო დონის მენეჯერი

9. ინფორმაცია თქვენი კერძო ბიზნესის შესახებ
ორგანიზაციის იურიდიული სტატუსი და
დასახელება
სექტორი:

საცალო და საბითუმო ვაჭრობა

საბანკო და სადაზღვევო

სამომხმარებლო საქონელი

კომერციული მომსახურება და მიწოდება

ტელეკომუნიკაცია, ტექნოლოგიები და მედია

ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა

მშენებლობა და უძრავი ქონება

ენერგოგენერაცია და დისტრიბუცია

ფარმაცია და მედიცინა

სხვა

ორგანიზაციის მისამართი
კორპუსი / ნაგებობა №:

ქუჩა / მიკრორაიონი:
ქალაქი / დასახლებული პუნქტი:

ბინა №:

საფოსტო ინდექსი:

ქვეყანა:
ტელეფონი (ქალაქი):
ქვეყნის კოდი

ქალაქის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ქვეყნის კოდი

ქალაქის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ქვეყნის კოდი

ოპერატორის კოდი

ტელეფონის ნომერი

ფაქსი:
ტელეფონი (მობილური):
ელექტრონული მისამართი:
ბიზნესის დაარსების წელი:

თქვენი წილი ბიზნესში:

%

წელი

ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენობა:

ბიზნესში მოწილეთა რაოდენობა:

www.libertywealth.ge
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10. თქვენი საინვესტიციო პროფილი
ფასიანი ქაღალდების შესახებ ცოდნის დონე:

არანაირი

მცირე

კარგი

ძალიან კარგი

ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების გამოცდილება:

არანაირი

მცირე

კარგი

ძალიან კარგი

ლიკვიდური წმინდა აქტივები :

US$10K-მდე

US$10K-US$ 50K

US$50K-US$100K

US$100K-ზე მეტი

მთლიანი აქტივები5:

US$10K-მდე

US$10K-US$ 50K

US$50K-US$100K

US$100K-ზე მეტი

დაბალი

საშუალო

მაღალი

4

მისაღები რისკ დონე:
ინვესტიციის მიზანი:

დაგროვილი კაპიტალის შენარჩუნება

კაპიტალის მატება

სტაბილური შემოსავალი

სპეკულაცია

4

ფული, ანაბარი და ფასიანი ქაღალდები ვალდებულებების (მაგ.სესხების) გამოკლებით

5

ლიკვიდური წმინდა აქტივები + უძრავი ქონება + წილი ბიზნესში და სხვა

12. კლიენტის ინფორმაციის წყარო
გირჩიათ თუ არა ვინმემ გესარგებლად ლიბერთი ბანკის პირადი ბანკირის სამსახურით?
კი

არა

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ პიროვნების სახელი და გვარი:

სახელი

გვარი

13. დამატებითი ინფორმაცია
სხვა ბანკში მოხმარებული პროდუქტები

მომსახურე ბანკ(ები)ი (გთხოვთ, მიუთითოთ ბანკის დასახელება)

საოპერაციო
სადეპოზიტო
სესხი
პლასტიკური ბარათები
დისტანციური პროდუქტები
საინვესტიციო მომსახურება
პირადი ბანკირის მომსახურება
რა კრიტერიუმის მიხედვით გადაწყვიტეთ ლიბერთი ბანკის მომსახურების არჩევა? (მონიშნეთ ყველა შესაძლო ველი)
ახლობლის რეკომენდაცია

მომსახურების მაღალი ხარისხი

მომსახურების ხელსაყრელი პირობები

ბანკის რეპუტაცია

ბანკის მენეჯმენტის მიმართ ნდობა

ჩართული ვარ სახელფასო პროგრამაში

ბანკის თანამშრომელთან პირადი ნაცნობობა

სხვა

14. თანხმობა ლიბერთი ანგარიშის გახსნაზე და მომსახურების პირობებზე
წინამდებარე განაცხადზე ჩემი ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ა) განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი; b) სრულად გავეცანი და ვეთანხმები პირადი
ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის მომსახურების პირობებს, დანართსა და ტარიფებს, რომლებიც წინამდებარე განაცხადთან ერთად წარმოადგენს პირადი ბანკირის მომსახურების
ხელშეკრულებას; გ) პასუხისმგებელი ვარ დამატებითი ბარათის მფლობელისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის პირობების გაცნობასა და
დამატებითი ბარათით სარგებლობის შედეგად ბანკის წინაშე წარმოშობილ ვალდებულებებზე; დ) ბანკი უფლებამოსილია, საბანკო მომსახურების მიზნით, განახორციელოს ჩემს
შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება (რაც ასევე გულისხმობს ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემას ან/ და მათგან ინფორმაციის გამოთხოვას); ე) ბანკი
უფლებამოსილია განაცხადში მოცემული ინფორმაციის სისწორის შემოწმებაზე და უფლებამოსილია გადაამოწმოს აღნიშნული ინფორმაცია მის ნებისმიერ წყაროსთან, "იცნობდე შენს
კლიენტს" (KYC) და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკის შესაბამისად; ვ) ბანკი უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მრავალჯერადად, საბანკო
მომსახურების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, მიიღოს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული ბაზიდან,
ბანკისათვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები; ზ) თანახმა ვარ გადავიხადო პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის გახსნისა და მომსახურების საკომისიო ბანკის მიერ
დადგენილი მოცულობითა და პერიოდულობით; თ) ბანკის მომსახურებით სარგებლობისას სრულად დავიცავ პირადი ბანკირის მომსახურების პირობებს; ი) არ გამოვიყენებ პირადი
ბანკირის ლიბერთი ანგარიშს სამეწარმეო საქმიანობისთვის ან საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული ნებისმიერი საქმიანობისთვის; კ) ბანკთან ურთიერთობისას
ვისარგებლებ ჩემს მიერ წინამდებარე განაცხადზე დატანილი ხელმოწერით:

კლიენტის ხელმოწერა

პირადი ბანკირის ხელმოწერა
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16. დამატებითი პაკეტები (ლიბერთი ანგარიშთან ერთად კლიენტს ავტომატურად უაქტიურდება შემდეგი პროდუქტები და სერვისები)
მულტისავალუტო ანგარიში

√

ლიბერთი ქარდი

√

შემნახველი ანაბარი ლარში

√

სმს ბანკი

√

ინტერნეტ ბანკი
ავტომატური გადარიცხვები

√
√

ავტომატური გადახდები

√

ყოველთვიური ამონაწერი

√

Priority Pass

√
√

Magic Card
ლიბერთი ანგარიშზე სარგებლის დარიცხვა

6

√

6

წლიური საპროენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკის მიერ და შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს

თანხმობა პაკეტ(ებ)ის / სერვისები მომსახურების პირობებზე
წინამდებარე განაცხადზე ჩემი ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ა) განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი; ბ) სრულად გავეცანი და ვეთანხმები პირადი
ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის მომსახურების პირობებს, დანართსა და ტარიფებს, რომლებიც წინამდებარე განაცხადთან ერთად წარმოადგენს პირადი ბანკირის მომსახურების
ხელშეკრულებას; გ) ბანკი უფლებამოსილია, საბანკო მომსახურების მიზნით, განახორციელოს ჩემს შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება (რაც ასევე გულისხმობს
ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემას ან/ და მათგან ინფორმაციის გამოთხოვას); დ) ბანკი უფლებამოსილია განაცხადში მოცემული ინფორმაციის სისწორის შემოწმებაზე და
უფლებამოსილია გადაამოწმოს აღნიშნული ინფორმაცია მის ნებისმიერ წყაროსთანს, “იცნობდე შენს კლიენტს" (KYC) და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკის შესაბამისად; ე) ბანკი
უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მრავალჯერადად, საბანკო მომსახურების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებად, მრავალჯერადად,
საბანკო მომსახურების მიზნით და მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, მიიღოს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული ბაზიდან,
ბანკისათვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები; ვ) ბანკის მომსახურებით სარგებლობისას სრულად დავიცავ პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის პირობებს; ზ) არ
გამოვიყენებ პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშს ან/ და პირადი ბანკირის ლიბერთი ანგარიშის დამატებით სერვის(ებ)ს სამეწარმეო საქმიანობისთვის ან საქართველოს
კანონმდებლობით აკრძალული ნებისმიერი საქმიანობისთვის; თ) ბანკთან ურთიერთობისას ვისარგებლებ ჩემს მიერ წინამდებარე განაცხადზე დატანილი ხელმოწერით:

პირადი ბანკირის ხელმოწერა

კლიენტის ხელმოწერა

17. ბანკის მიერ შესავსები ინფორმაცია
განაცხადის მიღების თარიღი:

/
რიცხვი

/
თვე

წელი

კლიენტის უნიკალური კოდი:

L B

ანგარიშის ნომერი:

G E

ანგარიშზე დასარიცხი წლიური სარგებელი:

G E L

%

U S $

%

E U R

%

G B P

%

C H F

%

C A D

%

J P Y

%

R U R

%

A U D

%

H K D

%
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