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წarmomadgeneli:

winamdebare xelSekrulebis miznebisaTvis warmodgenili rogorc gamsesxebeli
(SemdgomSi“gamsesxebeli”)
1.2. მსესხებელი:
saxeli da gvari:
piradi nomeri:
dabadebis TariRi:
misamarTi:
el-fosta:
sakontaqto tel:
მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი გირავნობის
საგანი განზრახ განადგურებულად/გადამალულად მიიჩნევა ქვემოთ მოცემულ შემთხვევებში:
გირავნობის საგნის განზრახ განადგურება/გადამალვა
გირავნობის საგანი მსესხებლის/მესაკუთრის მიერ განზრახ განადგურებულად მიიჩნევა იმ შემთხვევაში,
როდესაც გამსესხებლის მიერ სესხის გაცემის მომენტისათვის გირავნობის საგნის შეფასების აქტით
განსაზღვრული ღირებულება შემცირებულია არანაკლებ 30%-ისა რაც დგინდება გირავნობის საგნის
განმეორებითი შეფასების აქტით. (ღირებულების შემცირებად არ ჩაითვლება სესხის გაცემის და შესაბამისი
შეფასების მომენტიდან გირავნობის საგნის წლიური ცვეთა- ყოველწლიურად არაუმეტეს შეფასების აქტით
განსაზღვრული საბაზრო ღირებულების 10%-ის ოდენობით);
გირავნობის საგანი მსესხებლის/მესაკუთრის მიერ განზრახ განადგურებულად მიიჩნევა იმ შემთხვევაში, თუ
გირავნობის საგნის არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება თავდაპირველი შეფასების აქტით (სესხის გაცემის
მომენტისათვის შედგენილი შეფასების აქტი) განსაზღვრული გირავნობის საგნის მდგომარეობას (ავტომანქანა
დაშლილია, ამოღებულია მნიშვნელოვანი ნაწილები, განადგურებულია/დამწვარია, არსებობს თვალსაჩინო
დაზიანებები და ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევა დასტურდება გამსესხებლის მიერ გადაღებული
ფოტო/ვიდეო მასალით) მიუხედავად იმისა აღნიშნული დაზიანებები გამოწვეული იქნა უშუალოდ მსესხებლის
თუ თუ ნებისმიერი სხვა მესამე პირის მიერ;
გირავნობის საგანი მსესხებლის/მესაკუთრის მიერ განზრახ განადგურებულად მიიჩნევა იმ შემთხვევაში, თუ
გირავნობის საგანი დაზიანდა ან განადგურდა ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად და თუ:
 ავტოსაგზაო შემთხვევის შესახებ არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი ავტოსაგზაო შემთხვევის აქტი
გაცემული საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლის მიერ, აღნიშნული ავტოსაგზაო შეთხვევიდან
არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა;


ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს გირავნობის საგანს მართავდა მსესხებელი ამ სხვა მესამე პირი
არაფხიზელ მდგომარეობაში;



ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს გირავნობის საგანს მართავდა არაუფლებამოსილი(მართვის მოწმობის
არმქონე პირი);



ავტოსაგზაო შემთხვევის დადგომა გამოწვეული იქნა მსესხებლის ან სხვა მესამე პირის(გირავნობის
საგნის მძღოლის) მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით
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ნებისმიერ შემთხვევაში ავტოსაგზაო შემთხვევისას თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მართავდა
არაუფლებამოსილი

პირი

(უფლებამოსილ

მძღოლთა/პირთა

სია

განსაზღვრულია

წინამდებარე

ხელშეკრულების დანართის სახით).


მსესხებელი/დამგირავებელი

საკუთარი

სურვილით

დააზღვევს

გირავნობის

საგანს

გამსესხებელი/მოგირავნის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე ან/და იმ შემთხვევაში თუ
გამსესხებელი/მოგირავნე არ იქნება რეგისტრირებული მოსარგებლედ სადაზღვევო პოლისში, რაც
გირავნობის საგნის დაკარგვის, დაზიანების, განადგურების ან ნებისმიერი სხვა სადაზღვევო შემთხვევის
დადგომისას შეუძლებელს გახდის გამსესხებლის/მოგირავნისათვის ზარალის ანაზღაურებას.
გირავნობის საგანი გადამალულად მიიჩნევა თუ გამსესხებლის მოთხოვნიდან (მოთხოვნად მიიჩნევა
მსესხებლისათვის/მესაკუთრისათვის

გაგზავნილი

შეტყობინება

მხარეთა

შორის

გაფორმებული

ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით) არაუგვიანეს 3 კვირის ვადაში მსესხებლის/მესაკუთრის მიერ
გამსესხებლისათვის/მოგირავნისათვის არ იქნა წარმოდგენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, ან თუ
გირავნობის საგანი დასმულია ძებნა-დაკავებაზე და ვერ იქნა მოძიებული ძებნა-დაკავებაზე დასმიდან 2 თვის
განმავლობაში, რაც დასტურდება აღმასრულებლის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით.
იმ შემთხვევაში თუ გირავნობის საგანი ზემოთ აღნიშნული რომელიმე შემთხვევი სდადგომის შედეგად
განადგურდება ან აღმოჩნდებ აგადამალული მსესხებელი/მესაკუთრე წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ
ვალდებულებებზე პასუხისმგებელია მთელი თავისი ქონებით.
წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მსესხებელი/მესაკუთრე ადასტურებს, რომ ეთანხმება გირავნობის
საგნის შეფასებას თანახმად გამსესხებლის მიერ მომზადებული შეფასების აქტისა, არ აქვს ამასთან
დაკავშირებით არანაირი შენიშვნა თუ პრეტენზია;
1.3

gamsesxebeli da msesxebeli (SemdgomSi mxareebi) vafuZnebT ra saqmian urTierTobas
urTierTpativiscemisa
da
urTierTsargeblianobis
principze,
winamdebare
generalurisakredito xaziT momsaxurebis xelSekrulebis dadebiT, gamovxatavT nebas,
urTierToba avagoTam xelSekrulebis pirobebis dacviT da uzrunvelvyoT: gamsesxeblis
mxriv msesxeblis momsaxurebis siswrafe, xolo msesxeblis mxriv gacemuli kreditebis
drouli da sruli dabruneba. Sesabamisad am xelSekrulebiT vadgenT im pirobebs da
ganvsazRvravT im uzrunvelyofas, rac gamoyenebuli iqneba msesxeblis mimarT gamsesxeblis
moTxovnis
srulad
uzrunvelsayofad.
msesxebeli
acxadebs,
rom
uzrunvelyofis
xelSekrulebebis dadeba, am xazis da xazidan misaRebi kreditebis uzrunvelyofis mizniT
warmoadgens
kreditebis,
miRebis
aucilebel
pirobas
mxolod
gamsesxeblisSida
procedurebis gavlis Semdgom, rac srulad akmayofilebs mis saqmian da iuridiul interess.
Sesabamisad, vmoqmedebT ra, saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis safuZvelze, vdebT
winamdebare xelSekrulebas (SemdgomSi xelSekruleba)Semdegze:

Mმuxli 2. xelSekrulebis sagani.
2.1.winamdebare xelSekrulebiT gamsesxebeli xsnis generalur sakredito xazs da adgens
sakredito Tanxis limits, vadas da procents, ris farglebSic calkeul sakredito
moTxovnis
ganxilvisa
da
damtkicebis
gziT,
msesxeblisaTvis
gaswevs
sasyidlian
momsaxurebas xazis Semadgeneli: sakredito an/da sxva sakredito produqtebiT momsaxurebis
xelSekrulebebis dadebis gziT, rac
gaicema am xazis momsaxurebis mizniT dadebuli
Semadgeneli xelSekrulebebiT (SemdgomSi Semadgeneli xelSekruleba). generalurisakredito
xazis Semadgeneli xelSekruleb(eb)is dadebisas, im xelSekruleb(eb)iT dadgenili wesiT
gamsesxebeligascems: kreditebs, sakredito xazebs da sxva saxis sakredito produqtebs;
xelSekrulebiT gansazRvruli vadis da Tanxis farglebSi SeuzRudavad ganixileba
msesxeblis kredit(eb)iT dafinansebis moTxovnebi, gamsesxeblis Sida procedurebis gavlis
Semdeg
imdagvarad, rom aTvisebuli Tanxebis moqmedma jamurma naSTma ar gadaaWarbos
generalurisakredito xazis limits, amavdroulad iTvaliswinebdes drois gonivrul
periodsmsesxeblis mier aTvisebuli Tanxebis dafarvisaTvis generaluri sakredito xazis
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moqmedebis vadis dasrulebamde. Semadgeneli xelSekrulebebi, maTi danarTebiTurT,
dadebisTanave ganixileba rogorc generalurisakredito xazis xelSekrulebisganuyofeli
nawili da maTze srulad vrceldeba am xelSekrulebiT dadgenili pirobebi.Sesabamisad is
pirobebi rac SeTanxmebulia am xelSekrulebiT aRar saWiroebsSemadgenel xelSekrulebSi
damatebiT SeTanxmebas, Tuki am Semadgeneli xelSekrulebiT calsaxad ar iqna gansazRvruli
raime konkretuli sxva piroba.
2.2 sakredito xazis saerTo pirobebi:
2.2.1 erTiani sakredito limiti:
2.2.2 amoqmedebis TariRi:
2.2.3 xazis moqmedebis vada (drois
limiti):
2.2.4 maqsimaluri efeqturi
saprocento ganakveTi:
2.2.5 sakredito xazis daxurvis
TariRi:
2.2.6 arsebiTipiroba:

2.2.7 sakomisioebi,
pirgasamtexloebi:
2.2.8 SeTanxebuli uzrunvelyofa:

generaluri
sakredito
xaziT
momsaxurebis
xelSekrulebis
farglebSi
gacemuli
kreditebis
arsebiTi pirobebi ganisazRvreba Sesabamisi Semadgeneli
xelSekrulebebiT.
2.2.7.1sakomisios, pirgasamtexlos, jarimis odenoba da
saxe, aseve TiToeuli kreditis miznobrioba da sxva
arsebiTi
pirobebi,
SeTanxmdeba
Semadgeneli
xelSekrulebebiT
a)
gamsesxeblis
winaSe
msesxeblis
mier
nakisri
valdebulebebis jerovnad Sesasruleblad gamsesxeblis
moTxovnebis
uzrunvelyofis
mizniT
dadebuli
xelSekrulebebi warmoadgenen generaluri sakredito
xaziT momsaxurebis xelSekrulebis ganuyofel nawils,
rac gulisxmobs rom uzrunvelyofilia gamsesxeblis
moTxovnebi msesxeblis mimarT.
b)
im
SemTxvevaSi,
Tu
uzrunvelyofis
sagnis
realizaciiT miRebuli Tanxa srulad ar faravs
gamsesxeblis moTxovnas, gamsesxebeli uflebamosilia
aRsruleba
miaqcios
msesxeblis
sxva
qonebaze
moTxovnis srulad dakmayofilebis mizniT.
(aRniSnuli moTxovna vrceldeba mxolod im SemTxvevaSi,
Tu giravnobis xelSekrulebiT uzrunvelyofili sesxi
gacemulia msesxeblis gadamxdelunarianobis analizis
safuZvelze an/da Tu uzrunvelyofaSi SemoTavazebuli
qoneba miCneulia ganzrax ganadgurebulad/gadamalulad)

muxli3. msesxeblis gancxadebebi, garantiebi da valdebulebebi
3.1. msesxebeli acxadebs da garantias iZleva, rom:
3.1.1. gaaCnia
winamdebare
xelSekrulebis
an/da
masTan
dakavSirebuli
uzrunvelyofis
xelSekrulebis, da/an nebismieri sxva xelSekrulebis da ganacxadis xelmoweris, dadebisa
da SesrulebisaTvis saWiro uflebaunarianoba da am mizniT mis mier mopovebulia yvela
aucilebeli Tanxmoba da nebarTva.
3.1.2. winamdebare xelSekrulebis dadebis TariRisaTvis ar monawileobs arc erT sasamarTlo
procesSi,maT Soris, administraciul, sisxlis, samoqalaqo samarTalwarmoebaSi (mosarCelis,
mopasuxis, mesame piris an sxva saxiT), riTac safrTxe eqmneba mis qonebas da/an mis mier
winamdebare xelSekrulebisa da/an masTan dakavSirebuli uzrunvelyofis an sxva
xelSekrulebebis pirobebis Sesrulebas.
3.1.3. winamdebare xelSekrulebis dadebis dRisaTvis mis mier gamsesxeblisaTvis wardgenili
informacia arsebuli valdebulebebis Sesaxeb aris utyuari da zusti.
3.1.4. winamdebare xelSekrulebis dadeba da misi Sesruleba ar gamoiwvevs mis mier adre
dadebuli xelSekrulebis pirobebis darRvevas.
3.1.5. winamdebare xelSekruleba dadebulia mis mier nebayoflobiT, gamsesxeblis an sxva mesame
mxareTa mxridan Zaladobis, muqaris, motyuebis, Secdomis da/an raime sxva garemoebis, an
zemoqmedebis gamoyenebis gareSe.
3.2. mxareebi acnobiereben da Tanxmdebian, rom gamsesxebeli winamdebare xelSekrulebas debs
zemoT mocemul gancxadebebsa, garantiebsa da valdebulebebze dayrdnobiT da Tvlis maT
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xelSekrulebis pirobebad. Sesabamisad, am xelSekrulebis dadebis Semdeg winamdebare
muxliT gaTvaliswinebuli gancxadebebis, garantiebisa da valdebulebebis darRveva
sakmarisi safuZvelia gamsesxeblis mier am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela an
nebismieri momsaxurebis gawevaze (rac yovelgvari SezRudvis gareSe moicavs kreditis
gacemas) calmxrivi uaris saTqmelad. aseT SemTxvevaSi, msesxebeli valdebulia gamsesxeblis
mier miTiTebul vadaSi daabrunos xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva
xelSekrulebebis farglebSi miRebuli nebismieri Tanxa masze daricxuli saprocento
sargeblis da gamsesxeblis mier dakisrebis SemTxvevaSi, pirgasamtexlos Tanxebis CaTvliT.
3.3 msesxebeli acxadebs rom ar arsebobs informacia da faqtebi, romelTa gaTvaliswinebiTac
gonieri gamsesxebeliar dadebda winamdebare da masTan dakavSirebul sxva xelSekrulebebs
maTSi gaTvaliswinebuli pirobebiT, msesxebeliacnobierebs rom gamsesxebelma dado
xelSekruleba msesxeblis yvela gancxadebasa da garantiaze sruli dayrdnobiT;
3.3.1 gamsesxebeli acxadebs rom ar arsebobs uflebamosileba, Tanxmoba, miTiTeba an Setyobineba
nebismieri mesame pirisgan, romelic aucilebelia gamsesxeblis mier xelSekrulebis
dadebisa da misgan gamomdinare vadlebulebebis SesrulebisaTvis. gamsesxebeliacnobierebs
rom msesxebelma dado xelSekruleba gamsesxeblis yvela gancxadebasa da garantiaze sruli
dayrdnobiT;
3.4. gamsesxebeli itovebs calmxriv uflebas, razedac msesxebeli acxadebs upirobo Tanxmobas,
rom Semadgeneli xelSekrulebiT dadgenili kreditis gacema ar aris gamsesxeblis
valdebuleba, aramed warmoadgens gamsesxeblis uflebas da winamdebare xelSekrulebis
moqmedebis periodSi calmxrivad uflebamosilia ar gasces SeTanxmebuli Tanxa da
Sewyvitos kreditis gacema, razedac ar aris valdebuli ganumartos mizezebi msesxebels.
3.6 გენერალური საკრედიტო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულებისა და ამ ხაზის მომსახურების მიზნით
დადებული შემადგენელი ხელშეკრულებ(ებ)ის ნებისმიერი პირობ(ებ)ის ცვლილებისას, გამსესხებელი
თავისუფლდება შეტყობინების ვალდებულებისგან იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილება ხორციელდება
მსესხებლის/თავდების/მესაკუთრის სასარგებლოდ.
muxli 4. saprocento sargebeli, misi daricxvis da Secvlis wesi.
4.1 saprocento sargebeli iangariSeba kreditiT sargeblobis faqtiuri dReebis Sesabamisad,
weliwadSi 365 dReze gaangariSebiT. Tu gamsesxebeli vadamde calmxrivad Sewyvets am
xelSekrulebasprocentis
daricxvis
wesi
ganisazRvreba
Semadgeneli
xelSekrulebiTSeTanxmebuli odenobiTa da wesiT.
muxli 5. Kkreditis dafarvis da saprocento sargeblis gadaxdis wesi.
5.1 kredit(eb)is da saprocento sargeblis dafarva ganxorcieldeba grafikiT, rac arsebobisas
daerTvis SemadgenelxelSekrulebebs. grafiki, yvela SemTxvevaSi da calsaxad, warmoadgens
SemadgenelixelSekrulebis ganuyofel nawils, moqmedebs masTan da am xelSekrulebasTan
erTad msesxeblis mier valdebulebaTa srulad Sesrulebamde. kredit(eb)is dafarvis
Tanmimdevroba Semdegia: pirvel rigSi ifareba aRsrulebis xarjebi(aseTis arsebobis
SemTxvevaSi),pirgasamtexlo da jarima (arsebobisas), Semdeg daricxuli procenti da bolos
kreditis ZiriTadi Tanxa. aRniSnuli rigiToba SeiZleba Seicvalos gamsesxeblis
gadawyvetilebiT.
5.2 nebismieri gadaxdili Tanxa CaiTvleba zustad Sesrulebul valdebulebad, Tu grafikiT
SeTanxmebuli gadasaxdeli Tanxebi gadaxdilia grafikSi miTiTebul TariRze. Tu es dRe
emTxveva dasvenebis dRes, maSin gadaxda unda ganxorcieldes araugvianes momdevno pirveli
samuSao dRisa.
muxli 6. pirgasamtexlo, misi daricxvis da gadaxdis wesi.
6.1. Tu msesxebeli daagvianebs an ar gadaixdis kreditis dafarvis grafikiT gaTvaliswinebul
vadebSi kreditis ZiriTad Tanxas da/an daricxul procents, gamsesxebeli uflebamosilia
daaricxos, xolo aseT SemTxvevaSi msesxebeli valdebulia gadaixados pirgasamtexlo
yoveli vadagadacilebuli dRisTvis Semadgeneli xelSekrulebiT SeTanxmebuli odenobiT.;
6.2 pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs msesxebels xelSekrulebiT nakisri da gadaxdis
grafikiT dadgenili gadasaxdelebis gadaxdis valdebulebisagan
6.3 im SemTxvevaSi Tu msesxebeli 30 (ocdaaTi) kalendaruli dRis vadiT gadaacilebs
Semadgeneli xelSekrulebiT gansazRvruli grafikis romelime etapis Sesrulebas
gamsesxebeli uflebamosilia, calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba sesxis nawilSi, ra
drosac
msesxebeli
valdebulia,
xelSekrulebis
Sewyvetis
Taobaze
gamsesxeblis
Setyobinebis miRebidan araugvianes meore dRisa uzrunvelyos gamsesxeblisaTvis sesxis
darCenili
nawilis
dabruneba.
gamsesxebeli
uflebamosilia
damatebiT
daakisros
Semadgeneli xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirgasamtexlos, agreTve jarima
(aseTis
arsebobis SemTxvevaSi)Semadgeneli xelSekrulebiT SeTanxmebuli odenobiT;
6.4 Tu msesxebeli gadaacilebs kreditis(sesxis) dabrunebis an/da sargeblis/jarimis gadaxdis
am muxlis 6.3 punqtiT gansazRvrul vadas, gamsesxebeli uflebamosilia gamoiyenos
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winamdebare generaluri sakredito xazis momsaxurebis xelSekrulebis uzrunvelsayofad
dadebuli Semadgeneli giravnobis/ipoTekis an da sxva uzrunvelyofis xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli nebismieriiZulebiTi aRsrulebis RonisZieba.
6.5gamsesxebeli uflebamosilia, razedac msesxebeli winaswar acxadebs upirobo Tanxmobas,
winamdebare xelSekrulebis moqmedebis periodSi calmxrivad Secvalos sakomisioebisa da
pirgasamtexloebis odenoba da daricxvisa da gadaxdis sqemebi;
6.6pirgasamtexlosda jarimis gadaxda ar aTavisuflebs msesxebels xelSekrulebiT nakisri da
gadaxdis grafikiT dadgenili gadasaxdelebis gadaxdis valdebulebisagan
6.7 gamsesxebeli uflebamosilia, ar ganaxorcielos an Sewyvitos xelSekrulebiT gansazRvruli
pirgasamtexlos/jarimis daricxva, an nawilobriv daaricxos pirgasamtexlo/jarima, ris
Sesaxebac gadawyvetilebas gamsesxebeli iRebs calmxrivad;

muxli7. uzrunvelyofis sagnebTan dakavSirebuli samarTlebrivi urTierTobebi.
7.1

Tu xelSekrulebis moqmedebis periodSi uzrunvelyofaSi warmodgeniliqonebis Rirebuleba
Semcirdeba, an warmoiqmneba misi Semcirebis saSiSroeba im garemoebaTa gamo, romlebzec
pasuxismgebeli ar aris gamsesxebeli, mas ufleba aqvs moiTxovos sxva, damatebiTi qonebis
datvirTva. msesxebeli valdebulia, gamsesxeblis mier dadgenil vadaSi xelSekrulebaSi
mocemuli pirobebis Sesabamisad, gamsesxebels dasatvirTad gadasces damatebiTi qoneba, an
warmoadginos valdebulebebis Sesrulebis romelime sxva, gamsesxeblisaTvismisaRebi
uzrunvelyofa.
7.2 gamsesxebeli uflebamosilia moiTxovos uzrunvelyofis sagnis Secvla im SemTxvevaSi, Tu:
(a) sagnis Rirebuleba ise Semcirda, rom safrTxe eqmneba uzrunvelyofil moTxovnas.
(b) mesakuTris mimarT mesame pirma Seitana sarCeli, romliTac mosarCele moiTxovs
uzrunvelyofis saganze (an mis nawilze) mesakuTris sakuTrebis uflebis Sewyvetas, an
SezRudvas, aseT SemTxvevaSi msesxebeli valdebulia gonivrul vadaSi daakmayofilos
gamsesxeblismoTxovna uzrunevlyofis sagnis Secvlis Sesaxeb.
7.3 msesxeblis mier am muxliT dadgenili valdebulebis darRvevis SemTxvevaSi gamsesxebeli
uflebamosilia:
(a)moiTxovos valdebulebis vadamdeli dakmayofileba _ Tu krediti gacemulia;
(b) uari ganacxados kreditis gacemaze da Sewyvitos/gaauqmos sakredito xelSekruleba, Tu
ar aris gacemuli krediti;
7.4gamsesxeblis
mimarT
arsebuli
valdebuleba
(krediti,
sargebeli,
SesaZlo
pirgasamtexlo,jarima(arsebobisas) SesaZlo ziani, sasamarTlo da saaRsrulebo xarjebi da
sxva), rac uzrunvelyofilia xelSekrulebis safuZvelze dadebuli uzrunvelyofis
xelSekrulebebiT, msesxeblis mxridan mesame pirs SeiZleba gadaeces mxolod gamsesxeblis
winaswari
werilobiTi
TanxmobiT
da
moqmedi
kanonmdeblobiT
dadgenili
wesiT.
gamsesxeblis uari valis mesame pirisaTvis gadasacemad gamoricxavs valis gadakisrebas
mesame pirze.
7.5 gamsesxebels ufleba aqvs dauTmos mesame pirs xelSekrulebidan gamomdinare moTxovna da
masTan erTad xelSekrulebiT dadgenili uzrunvelyofa, (ipoTeka/giravnoba), moTxovnisa da
am moTxovnis uzrunvelyofis uflebis daTmoba xorcieldeba gamsesxebelsa da mesame pirs
Soris dadebuli xelSekrulebis safuZvelze, (uzrunvelyofis saxiT giravnobis/ipoTekis
SemTxvevaSi
mesame
piris,
rogorc
axali
mogiravnis/ipoTekaris
momsaxurebis
saagentoSi/sajaro reestris erovnul saagentoSi registraciiT); moTxovnis daTmobasTan
erTad mesame pirs gadaecema am moTxovnasTan dakavSirebuli yvela xelSekruleba,
gamsesxeblis mier mesame pirisaTvis uflebis daTmobis SemTxvevaSi, gamsesxebeli
valdebulia uflebis daTmobis Sesaxeb xelSekrulebis dadebidan 10 kalendaruli dRis
vadaSi Seatyobinos msesxebels.
7.6. winamdebare xelSekrulebis uzrunvelsayofad warmodgenil giravnobis saganze nebismieri
saxis
cvlilebis (avtomanqanis tipi, feri, sax. nomeri, mesakuTre da nebismieri sxva
cvlileba) ganxorcielebis SemTxvevaSi, rac gamoiwvevs giravnobis sagnis sakuTrebis
damadasturebeli
dokumentis-teq.pasportis
cvlilebas.
msesxebeli/damgiravebeli
valdebulia gamsesxebel/mogiravnes warudginos Secvlili teq.pasporti aseTi cvlilebis
ganxorcielebidan araugvianes 5 (xuTi) dRis vadaSi.
7.7.msesxeblis mier winamdebare da misi Semadgeneli xelSekrulebebiT nakisri valdebulebebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi gamsesxebeli mimarTavs momsaxurebis saagentos giravnobis
mowmobis gacemis moTxovniT. im SemTxvevaSiTu giravnobis mowmobis kerZo aRmasrulebelTan
wardgenidan 2 Tvis vadaSi ver moxerxdeba giravnobis sagnis moZieba gamsesxebeli
uflebamosilia, moTxovna daikmayofilos msesxeblis sakuTrebaSi arsebul da samomavlod
arsebuli nebismieri/mTeli qonebidan;
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7.8im SemTxvevaSi Tu giravnobis sagani daikarga, ganadgurda, dazianda an Sewyda masze
sakuTrebis ufleba, msesxebeli valdebulia gamsesxeblisTvis misaReb vadaSi aRadginos an
gamsesxebelTan SeTanxmebiT Secvalos igi imave Rirebulebis qonebiT.
7.9 im SemTxvevaSi Tu giravnobis sagani daikarga da igi ver iqna moZiebuli, dakargvidan 2 Tvis
vadis
gasvlis
Semdgom
gamsesxebels/mogiravnes
ufleba
aqvs
aRsruleba
miaqcios
msesxeblis/damgiraveblis nebismier sxva qonebaze;
7.10 im SemTxvevaSi, Tu winamdebare xelSekrulebis uzrunvelsayofad gamsesxeblis sasargeblod
dagiravebuli
qonebis realizaciidan amonagebi Tanxa, an qonebis Rirebuleba srulad ar
faravs winamdebare
da maTi Semadgeneli xelSekrulebebiT gaTvaliswinebul mogiravnis
moTxovnas, masTan dakavSirebul sxva damatebiT uflebebTan erTad, moTxovna ar CaiTvleba
dakmayofilebulad. uzrunvelyofili moTxovnis srulad an nawilobriv daukmayofileblobis
SemTxevaSi, msesxebeli valdebulia, gamsesxeblis winaSe pasuxi agos mTeli Tavisi qonebiT im
odenobiT,
ra
odenobiTac
giravnobis
sagani
ver
daakmayofilebs
uzrunvelyofil
moTxovnas.aRniSnuli
moTxovna vrceldeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu
giravnobis
xelSekrulebiT uzrunvelyofili sesxi gacemulia msesxeblis gadamxdelunarianobis analizis
safuZvelze
an/da
Tu
uzrunvelyofaSi
SemoTavazebuli
qoneba
miCneulia
ganzrax
ganadgurebulad/gadamalulad.
muxli8. xelSekrulebis pirobebis darRveva.
8.1 xelSekrulebis pirobebi msesxeblis mier darRveulad CaiTvleba Tu:
8.1.1msesxebeli
daarRvevs
SemadgenelixelSekruleb(eb)iT
SeTanxmebul
kreditis
miznobriobasan/da arsebiT pirobas.
8.1.2generaluri
sakredito
xaziT
sargeblobisas
msesxebeli
ver
gadaixdis
SemadgenelixelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi dafarvis grafikiT dadgenil
kreditis ZiriTadi Tanxis nebismier nawils an masze daricxul procents, an
pirgasamtexlos, Tu aseTi gadauxdeloba gagrZeldeba 30 (ocdaaTi) kalendarul dRes an/da
aseTi darRveva ganmeordeba zedized orjer.
8.1.3msesxebeli ver Seasrulebs an ver daicavs am xelSekrulebiT da/an Sesabamisi
SemadgenelixelSekrulebiT
dadgenil
nebismier
valdebulebas
an
msesxebelsa
da
gamsesxebels
Soris
arsebuli
nebismieri
sxva
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul
valdebulebas, Tu aseTi Seusrulebloba gagrZeldeba 30 (ocdaaTi) kalendaruli dRiT.
8.1.4gamsesxebels daadgens, rom msesxeblis finansuri mdgomareoba mniSvnelovan safrTxes uqmnis
msesxeblis saqmianobas da eWvqveS ayenebs mis mier winamdebare xelSekrulebiT da/an sxva
dakavSirebuli xelSekrulebebiT nakisr valdebulebebs.
8.1.5 gamsesxebeli daadgens, rom sabazro pirobebi mniSvnelovan safrTxes uqmnis msesxebelis
gadaxdisunarianobas;
8.1.6 nebismieri uflebamosili organo CamoarTmevs msesxebels qonebas an sxva aqtivebs, an mis
mniSvnelovan nawils, an moaxdens mis nacionalizacias an eqspropriacias.
8.1.7 nebismieri gancxadeba an garantia, romelic dakavSirebulia xelSekrulebasTan da/an
Sesabamis SemadgenelxelSekrulebasTan, aRmoCndeba araswori;
8.1.8 msesxeblis moqmedeba mimarTulia gamsesxeblis motyuebisaken, an ayenebs mas zians;
8.1.9 msesxebelze wamowyebul iqneba sasamarTlo warmoeba, riTac safrTxe Seeqmneba msesxebelis
qonebas an saeWvo gaxdeba msesxebelis mier nakisri valdebulebebis jerovani Sesruleba.
8.1.10 msesxeblis an Tavdebis, maTi qonebis mimarT
saxelmwifo an msgavsi uflebamosilebis
mqone organos mier miRebuli iqneba gadawyvetileba an gamoyenebuli iqneba RonisZieba,
romlebic arsebiTad gaarTulebs an SeuZlebels gaxdis msesxeblis mier sakuTari qonebis
gankargvas;
8.1.11 Tu sasamarTlos gadawyvetilebis, an saxelmwifos normatiuli aqtis safuZvelze, an sxva
formiT mesakuTris nebisagan damoukideblad safrTxe emuqreba sakuTrebis uflebas
uzrunvelyofis saganze.
8.1.12 ganadgurda, dazianda an Rirebuleba Seumcirda uzrunvelyofis sagnebs gamsesxeblisagan
damoukidebeli mizezebis gamo an/da winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
garemoebisas ar Secvala dadgenili wesiT uzrunvelyofis sagani;
(a) uzrunvelyofis sagani gasxvisda, gaiyo, gaerTianda an sxvagvarad gardaiqmna
gamsesxeblis winaswari Tanxmobis gareSe.
(b) uzrunvelyofis sagnis mesakuTre arRvevs uzrunvelyofis xelSekruleb(eb)iT nakisr
valdebulebebs.
8.1.13 msesxeblis mier winamdebare xelSekrulebis 2.2.6punqtSi miTiTebuli arsebiTi pirob(eb)is
darRvevis SemTxvevaSi.
8.2 zemoT aRwerili nebismieri darRvevis SemTxvevaSi gamsesxebeli uflebamosilia yovelgvari
SezRudvis gareSe:
6

(a)

calmxrivad Sewyvitos msesxebelisaTvis werilobiTi Setyobinebis miwodebis meSveobiT da
mosTxovos mas kreditis an misi nebismieri nawilis gadaxda gamsesxeblis mier miTiTebul
vadaSi, rac ar niSnavs gamsesxeblisaTvis am xelSekrulebiT miniWebuli an misi darRveviT
warmoSobili uflebebis gauqmebas da/an Selaxvas;
(b) uaqceptod (Tanxmobis gareSe) gadaiyvanos msesxebeli gamkacrebuli monitoringis reJimSi,
rac gulisxmobs gamsesxeblis srul uflebamosilebas, miavlinos misi warmomadgeneli
msesxebelTan, aseT SemTxvevaSi, msesxebeli valdebulia dauyovnebliv uzrunvelhyos
gamsesxeblis warmomadgenlis daSveba uzrunvelyofis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
qonebis Sesamowmeblad.
8.3 am muxliT gaTvaliswinebuli safuZvlebis arsebobisas, valdebulebebis gamsesxeblis mier
moTxovnis vadamdeli Sesrulebis miTiTebisas, Tu moTxovnaSive miTiTebul vadaSi da
moculobiT ar Sesruldeba es moTxovna, gamsesxebeli uflebamosilia
daiwyos
iZulebiTi aRsrulebis miqceva uzrunvelyofis saganze.im SemTxvevaSi, Tu uzrunvelyofis
sagnebis
realizaciidan
miRebuli
Tanxa
sakmarisi
ar
iqneba
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli valdebulebebis mTlianad dasafarad, gamsesxebeli uflebamosilia
msexebelsdaakisros pasuxismgebloba davalianebis naSTze. igive vrceldeba im xarjebsa
da danaxarjebze, rac SeiZleba warmoiSvas uzrunvelyofis sagnebis realizaciis
procesSi.aRniSnuli moTxovna vrceldeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu
giravnobis
xelSekrulebiT uzrunvelyofili sesxi gacemulia msesxeblis gadamxdelunarianobis
analizis safuZvelze an/da Tu uzrunvelyofaSi SemoTavazebuli qoneba miCneulia
ganzrax ganadgurebulad/gadamalulad.
მუხლი

81. მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგები

81.1. მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგები
გათვალისწინებულია
მსესხებელთან
გაფორმებული
წინამდებარე
გენერალურისაკრედიტო
ხაზით
მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების პუნქტებში, გირავნობის/იპოთეკის/თავდებობის ხელშეკრულებ(ებსა
და საკრედიტო ხელშეკრულებაში.
81.2. გენერალური საკრედიტო ხაზით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების ან/და სესხის ხელშეკრულებით
მსესხებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამსესხებელი უფლებამოსილია
იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და კონტრაგენ(ებ)თან გაფორმებული ხელშეკრულებების
შესაბამისად, რაც მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება გამსესხებლის შემდეგი მოქმედებებით:
81.2.1. გენერალური საკრედიტო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულების გათვალისწინებული პირობების
შესაბამისად ხელშეკრულებ(ებ)ის შეწყვეტით
81.2.3. სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი იპოთეკის საგნის რეალიზაციით. იმ შემთხვევაში, თუ
იპოთეკის საგნის რეალიზაციით მიღებული თანხა სრულად არ დაფარავს იპოთეკარის მოთხოვნას, იპოთეკარი
უფლებამოსილია აღსრულება მიაქციოს მსესხებლისა და სოლიდარული თავდებების (არსებობის შემთხვევაში)
სხვა ქონებაზე მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების მიზნით.
81.2.4. სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი გირავნობის საგნის რეალიზაციით. უზრუნველყოფილი
მოთხოვნის სრულად ან ნაწილობრივ დაუკმაყოფილებლობის შემთხევაში, მსესხებელი ვალდებულია,
გამსესხებლის წინაშე პასუხი აგოს მთელი თავისი ქონებით იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გირავნობის საგანი
ვერ დააკმაყოფილებს უზრუნველყოფილ მოთხოვნას. (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ გირავნობის ხელშეკრულებით უზრუნველყოფილი სესხი გაცემულია მსესხებლის
გადამხდელუნარიანობის ანალიზის საფუძველზე ან/და თუ უზრუნველყოფაში შემოთავაზებული ქონება
მიჩნეულია განზრახ განადგურებულად/გადამალულად));
81.2.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-300 მუხლის შესაბამისად, პირდაპირ მიიღოს საკუთრებაში
იპოთეკის საგანი. გამსესხებელი უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს საჯარო რეესტრს და გადაიფორმოს
იპოთეკის საგანი, აღნიშნულისთვის გამსესხებელს არ ესაჭიროება მესაკუთრის თანხმობის (წერილობითი ან
ზეპირი) წარდგენა საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული
სარეგისტრაციო სამსახური თავის მხრივ ვალდებულია, გამსესხებლის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც
დაერთვება ხელშეკრულების ასლი, იპოთეკის საგნის მესაკუთრედ დაარეგისტრიროს გამსესხებელი;
81.2.6. სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი გირავნობის საგნის მოგირავნის/გამსესხებლის საკუთრებაში
გადასვლით;
81.2.7. გირავნობის საგნის მსესხებლის/მესაკუთრის მიერ განზრახ განადგურებულად ან/და გირავნობის საგნის
გადამალულად მიჩნევის შემთხვევაში, საკუთარი უფლებების და ინტერესების დასაცავად საერთო
სასამართლოსთვის ან/და არბიტრაჟისთვის მიმართვით;
81.2.8. მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდებების საბანკო ანგარიშებზე და უძრავ-მოძრავ ქონებაზე ყადაღის
დადებით შემდგომში მათი იძულებითი წესით რეალიზაციის მიზნით;
81.3. გამსესხებელი უფლებამოსილია, მსესხებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, საკუთარი დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით განახორციელოს სხვა იძულებითი
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ღონისძიებების, რაც გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობისა და მხარესთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებით.
muxli 9. xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis, moqmedebis da vadamde Sewyvetis wesi.
9.1

winamdebare xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris TariRidan, da
moqmedebs mxareTa mier nakisri valdebulebebis srulad Sesrulebamde.
9.2. miuxedavad wina punqtiT dadgenilisa, SemadgenelixelSekruleba daideba mxareTa mier misi
xelmoweridan mxolod im SemTxvevaSi, Tu dakmayofilebulia qvemoT mocemuli yvela piroba:
9.2.1. msesxebelis mier mopovebuli iqneba yvela aucilebeli Tanxmoba da nebarTva winamdebare
xelSekrulebis dasadebad da Sesasruleblad;
9.2.2 msesxebeligamsesxebelsmiawvdis winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebul yvela
aucilebel dokumentsa da informacias; da
9.2.3 gaformdeba uzrunvelyofis xelSekruleb(eb)i am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
msesxebelis valdebulebebis uzrunvelsayofad.
9.3 xelSekrulebis vadamde Sewyveta, moSla an gauqmeba dasaSvebia qvemoT miTiTebuli
safuZvlebiT:
9.3.1 mxareTa urTierTSeTanxmebiT;
9.3.2 msesxeblis mier nakisri valdebulebebis Seusruleblobis
SemTxvevaSi, rac safrTxes
uqmnis an saeWvos xdis amgvari damrRvevis mxaris mier nakisri valdebulebebis Semdgom
Sesrulebas;
9.3.3 winamdebare xelSekrulebis me-7 da me-8 muxliT gaTvaliswinebuli safuZvlebis arsebobisas;
9.3.4 msesxeblismimarT nebismieri sasamarTlo davis wamowyeba, riTac safrTxe Seeqmneba
msesxebelis qonebas an saeWvo gaxdeba msesxebelis mier nakisri valdebulebebis jerovani
Sesruleba;
9.3.5
xelSekrulebiT
da/an
Sesabamisi
danarTebiT
da/an
masTan
dakavSirebuli
sxva
xelSekrulebebiT da/an kanoniT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
9.4 xelSekrulebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi:
9.4.1 msesxebeli valdebulia dauyovnebliv Seasrulos yvela finansuri valdebuleba
(ZiriTadi Tanxis, masze daricxuli procentis, jarimis da pirgasamtexlos, agreTve
nebismieri sxva saxis davalianebis CaTvliT) gamsesxeblis winaSe;
9.4.2
gamsesxebeli
gaTavisufldeba
am
xelSekrulebis
Sesabamisad
nakisri
valdebulebebisagan msesxebelis winaSe.
10. maregulirebeli kanonmdebloba da davebis gadawyvetis wesi.
10.1.

winamdebare

xelSekruleba

regulirdeba

da

ganimarteba

saqarTvelos

kanonmdeblobis

Sesabamisad.
10.2.winamdebare xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri dava an uTanxmoeba gadawydeba
urTierTSeTanxmebiT mxareTa Soris molaparakebis gziT.
10.3. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi, sadavo sakiTxebi gansaxilvelad da gadasawyvetad
gadaecema

mudmivmoqmed

400120622)

(SemdgomSi

ganixilavs

erTi

arbitraJs
-

Sps

“saarbitraJo

mudmivmoqmediarbitraJi)

arbitraJisgan

Semdgari

sasamarTlo”-s

an

arbitraJi,

mis

(saindifikaciokodi

samarTalmemkvidres;

romelsac

niSnavs

saqmes

arbitraJis

Tavjdomare. mxareebis mier arbitris acilebis vada ganisazRvreba 5 dRiT.
10.4. mudmivmoqmedi arbitraJi Sps “saarbitraJo sasamarTlo”-davas ganixilavs saqarTveloSi
(TbilisSi),

Tu

mxareTa

damatebiTi

werilobiTi

SeTanxmebiT

sxvagvarad

ar

iqna

gaTvaliswinebuli, saarbitraJo ganxilva Catardeba qarTul enaze, mudmivmoqmedi arbitraJis
debulebis im redaqciis Sesabamisad, romelic iqneba moqmedi saarbitraJo sarCelis miRebis
TariRisaTvis;
10.5

mxareebi

vTanxmdebiT,

rom

saarbitraJo

sasamarTlos

gadawyvetilebis

gamotanasTan

dakavSirebuli mudmivmoqmedi arbitraJis debulebiT da kanonmdeblobiT dauregulirebeli
proceduruli sakiTxebi gadawyvitos saarbitraJo sasamarTlos Tavjdomarem;
10.6 mxareebi Tanxmdebian Tu davis sagnis Rirebuleba ar aRemateba 10 000 (aTiaTas) lars an mis
eqvivalents saarbitraJo sarCelis wardgebis TariRisaTvis saqarTvelos erovnuli bankis
oficialuri kursis Sesabamisad sxva valutaSi, arbitraJs ufleba aqvs dava ganixilos
mxareTa

zepiri

mosmenis

gareSe

mudmivmoqmedi

saarbitraJo

dawesebulebis

debulebis

Sesabamisad. saarbitraJo sarCelis dakmayofilebis SemTxvevaSi mopauxe mxares ekisreba
saarbitraJo warmoebasTan dakavSirebuli yvela xarji.
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10.7 mxareebi Tanxmdebian, rom komunikacia maTsa da saarbitraJo dawesebulebasan/da maTsa da
arbitrebs Soris warmoebs werilobiT an/da eleqtronuli fostis saSualebiT. mxareebi
Tanxmdebian

rom

Cabarebulad

CaiTvleba,

winamdebare

xelSekrulebidan
Tu

xelSekrulebiT

gamomdinare

mxares
(an

msesxebeli (mogiravne/Tavdebi)

Cabardeba

sxva

nebismieri

werilobiT

dokumentiT)

oficialuri

an/da

Setyobineba

eleqtronuli

gansazRvrulel.

formiT

fostismisamarTze.

acxadebsTanxmobas, rom arbitraJma (arbitrma) misidabareba,

misTvis uwyebis Cabareba, misTvis saarbitraJo saqmis warmoebis dokumentaciebis gadacema,
misTvis gadawyvetilebis (ganCinebis)/ saarbitraJo gadawyvetilebis Cabareba ganaxorcielos
werilobiT an/da eleqtronuli fostis saSualebiT, winamdebare xelSekrulebaSi (an sxva
dokumentSi) miTiTebul mis pirad elfostis misamarTze. Tu mxares Setyobineba egzavneba
eleqtronuli formiT miReba (mxarisaTvisCabareba) unda dadasturdes Sesabamisi teqnikuri
saSualebis amonaweriT.
10.8 iseT SemTxvevaSi, Tu mxaris adgilsamyofeli ucnobia an misTvis saarbitraJo Setyobinebis
Cabareba

sxvagvarad

ver

xerxdeba,

arbitraJi

uflebamosilia

gamoitanos

dadgenileba

saarbitraJo Setyobinebis sajarod gavrcelebis Sesaxeb, romelic ganTavsdeba arbitraJis
vebgverdze: www.arbitraji.gweb.ge
10.9 mxareebi Tanxmdebian rom davis ganxilvasTan dakavSirebuli xarjebi gadaxdili iqneba
msesxeblis mier.
10.10 im SemTxvevaSi, Tu saarbitraJo sarCelis (pretenziis) wardgenis momentSi zemoxsenebuli
arbitraJi iqneba likvidirebuli an mas SeCerebuli/Sewyvetili eqneba funqcionireba davas
ganixilavs Sps „Tbilisis saarbitraJo institutis“(s/k 205273005)
10.11 Sps „Tbilisis saarbitraJo instituti“ davas erTpirovnulad ganixilavs Sps „Tbilisis
saarbitraJo institutis“ Tavmjdomare an mis mier daniSnuli erTi arbitri.
10.12 Sps „Tbilisis saarbitraJo instituti“-s saarbitraJo ganxilva unda dasruldes da
arbitraJis

mier

gadawyvetileba

gamotanil

unda

iqnes

pirveli

saarbitraJo

sxdomis

Catarebidan 30 (ocdaaTi) kalendaruli dRis ganmavlobaSi.
10.13

Sps “saarbitraJo sasamarTlo”-s an Sps „Tbilisis saarbitraJo instituti“-smier davis
ganxilvis SeuZleblobis SemTxvevaSi (arbitraJis likvidacia da sxva), davas ganixilavs
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa kolegia;

10.14

winamdebare

xelmoweriT,

mxareebi

samoqalaqo saproceso kodeqsis 268-e muxlis

11nawilis

gamomdinare

xelSekrulebaze

davasTan

dakavSirebuli

pirveli

SeTanxmden,

rom

saqarTvelos

Sesabamisad, am xelSekrulebidan

instanciis

sasamarTlos

mier მსესხებლის

სასარგებლოდ miRebuli gadawyvetileba miqceuli iqnes dauyovnebliv aRsasruleblad;
10.15. საარბიტრაჟო წარმოებასთან დაკავშირებული საარბიტრაჟო მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება
მხარეთა შორის დავის წარმოშობის დროისათვის არბიტრაჟის მოქმედი დებულების შესაბამისად, ხოლო
საერთო სასამართლოების მიერ დავის განხილვის შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა განისაზღვრება
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად
muxli 11. konfidencialuroba, personaluri monacemebis damuSaveba
11.1

mxareebi valdebuli arian xelSekrulebis moqmedebis periodSi daicvan winamdebare
xelSekrulebis
konfidencialurobis pirobebi. aRniSnuli SezRudva ar Seexeba: (I) im
informacias, romelic aris an gaxdeba sajarod xelmisawvdomi mxareTagan damoukideblad;
(II) informacias, romlis mopovebac SesaZlebelia sxva wyaroebidan; (III) informacias,
romlis gamJRavnebac moxdeba romelime mxaris mier kanonis moTxovnaTa Sesabamisad;
11.2 miuxedavad 11.1. punqtiT gaTvaliswinebuli SezRudvisa, msesxebeligamsesxebels aniWebs
upirobo uflebas, msesxeblis damatebiTi winaswari an Semdgomi Tanxmobis gareSe:
11.2.1. gamsesxeblis kanonieri interesis dacvis, momsaxurebis gawevis, mis mimarT arsebuli
valdebulebebis aRricxvis da Sesrulebis uzrunvelyofis miznebisTvis daamuSavos msesxeblis
monacemebi (Segroveba, Senaxva, Seyvana, daregistrireba, gadacema da sxva), kerZod: saxeli; gvari;
piradobis mowmobis nomeri; piradi nomeri; dabadebis TariRi; misamarTebi(registrirebuli,
faqtiuri); eleqtronuli fostis misamarTi; telefonis nomeri; sakontaqto informacia; samuSao
adgili; pozicia; anazRaureba; sabanko angariSis nomeri; sakredito istoria; sasesxo
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ganacxadebi da sxva nebismieri kategoriis personaluri monacemi(SemdgomSi “monacemi”), romelic
msesxebelma gamsesxebels miawoda sasesxo ganacxadis SevsebiT, satelefono saubriT,
eleqtronuli fostiT an sxva nebismieri formiT an sxva formiT gaxda cnobili
gamsesxeblisaTvis. amasTan msesxeblisgan gamsesxeblisTvis nebismieri zemoaRniSnuli formiT
informaciis miwodeba ganixileba rogorc msesxeblis Tanxmoba gamsesxeblis mier am monacemebis
damuSavebis Taobaze.
11.2.2. sadebeto baraTebiT Seuferxebeli momsaxurebis
gawevis mizniT
ganaxorcielos
msesxeblis Sesaxeb arsebuli monacemebis gacvla /gadacema mesame pirTaTvis;
11.2.3.
gamsesxebeli
uflebamosilia
muxli
11-iT
gansazRvruli
msesxeblis
nebismieri
monacemi/informacia gadasces mesame pirs da miiRos misgan msesxebelze informacia.
11.3. gamsesxeblis mier msesxeblis personaluri monacemebis damuSaveba SesaZlebelia winamdebare
xelSekrulebis muxli 11.2.1-Si miTiTebuli miznebis garda damatebiT ganxorcieldes
Semdegi miznebiT:
11.3.1. momsaxurebis srulad da jerovnad ganxorcielebisTvis;
11.3.2. kanonmdeblobiT dadgenil SemTxvevebSi, informaciis auditoruli kompaniebis, potenciuri
cesioneris an cedentis, maregulireblis, makontroleblis an sxva zedamxedveli
organosaTvis xelmisawvdomobisTvis;
11.3.3. gamsesxeblis momsaxurebis gasaumjobeseblad da ganviTarebisTvis, ra drosac gamsesxebeli
axorcielebs msesxeblis Sesaxeb arsebuli informaciis, statistikuri monacemebis analizs
da sxva;
11.3.4. usafrTxoebis uzrunvelsayofad, agreTve TaRliTobis, fulis gaTeTrebis an sxva
danaSaulis gamosavlenad an/da prevenciisTvis;
11.3.5. arsebuli kreditis farglebSi, kreditis Tanxis odenobis gazrdis, an/da kreditis sxva
pirobebis (maT Soris, SezRudvis gareSe, misi vadianobisa da saprocentis ganakveTis)
cvlilebis SeTavazebisTvis, ris aucilebel winapirobasac SeTavazebis momentisTvis
msesxeblis sakredito istoriis da sxva personaluri monacemis gadamowmeba wamoadgens;
11.3.6. damatebiTi sakredito an arasakredito produqtebis SeTavazebis mizniT, ris aucilebel
winapirobasac SeTavazebis momentisTvis msesxeblis sakredito istoriis gadamowmeba
warmoadgens;
11.3.7. marketinguli
mizniT,
rac
gulisxmobs,
gamsesxeblis
mier
sxvadasxva
produqtebis/momsaxurebis periodul SeTavazebas.
muxli 111. informaciis miwodeba sakredito sainformacio biurosaTvis
111.1. ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“ (iurdiuli misamarTi: საქართველო, ქ.
თბილისი,
დიდუბის
რაიონი,
გამზირი
აკაკი
წერეთელი, #118, I პავილიონი; ს/კ 205274273) შეაგროვებს/ დაამუშავებს პირის შესახებ ყველა იმ
საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებული ასაკრედიტო
საინფორმაციობიუროსათვისინფორმაციისმიწოდებასთანდაინფორმაციისმიღებასთანსაქართველოსკანონმდებ
ლობითგათვალისწინებულიწესითადაპირობებით.
წინამდებარეინფორმაციამუშავდებამომხმარებლისგადამხდელუნარიანობისანალიზისმიზნისათვისდახელმისა
წვდომიიქნებასაკრედიტოსაინფორმაციობიუროშიჩართულიმომხმარებლებისათვისკანონმდებლობითდადგენი
ლიწესით (სესხისგამცემიორგანიზაციებიდაინფორმაციისმიმღები/მიმწოდებელიპირები).
111.2.
მომხმარებლის
(მათშორის,
მონაცემთასუბიექტი)
მოთხოვნისშემთხვევაში,
მონაცემთადამმუშავებელივალდებულიაგაასწოროს,
განაახლოს,
დაამატოს,
დაბლოკოს,
წაშალოსანგაანადგუროსმონაცემები,
თუისინიარასრულია,
არაზუსტია,
არარისგანახლებული,
ანთუმათიშეგროვებადადამუშავებაგანხორციელდაკანონისსაწინააღმდეგოდ.
muxli12. fors-maJori
12.1 arc erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis darRveva an Seusrulebloba ar gamoiwvevs
am mxaris winaaRmdeg moTxovnis warmoSobas an ar ganixileba xelSekrulebis darRvevad,
Tu es darRveva an Seusrulebloba gamowveulia forsmaJoruli garemoebiT, romlis
winaswar ganWvreta an Tavidan acileba mocemul mxares ar SeeZlo mizanSewonili zomebis
miRebiT;
12.2 forsmaJoruligaremoebebi moicavs (magram ar Semoifargleba) wyaldidobas, xanZars,
miwisZvras da sxva stiqiur ubedurebas, agreTve oms, samxedro moqmedebas, gaficvas,
ajanyebas, samTavrobo an sxva msgavs moqmedebebs
12.3 fors-maJoruligaremoebebis dadgomis SemTxvevaSi, xelSekrulebis mxarem, romlisTvisac
SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda gaugzavnos meore
mxares Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi mizezebis Sesaxeb, agreTve
warudginos kompetenturi organos mier gacemuli cnoba aRniSnuliforsmaJoruli
garemoebis dadasturebis Sesaxeb (garda im SemTxvevisa, Tu forsmaJoruli garemoeba
sayovelTaodaa cnobili). aseT SemTxvevaSi, mxares, romelic acxadebs forsmaJoruli
garemoebis dadgomas, dauZleveli Zalis (fors-maJoris) moqmedebis vadiT gaugrZeldeba vada
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im valdebulebebis SesrulebisaTvis, romelsac xeli SeuSala da Seaferxa forsmaJorulma
garemoebam da igi ar gaTavisufldeba xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli nebismieri sxva
valdebulebis Sesrulebisagan, romelsac xels ar uSlis forsmaJoruli garemoeba
12.4
TudauZleveli
Zalismoqmedeba
erT
Tveze
met
xans
gagrZeldeba,msesxebeli
an
gamsesxebeliuflebamosilia,
calmxrivad
SewyvitosxelSekruleba
Semadgeneli
xelSekrulebiT gacemuli kreditis nawilSi. aseT SemTxvevaSi, gamsesxebels dauyovnebliv,
magram araugvianes xelSekrulebis Sewyvetidan sami dRisa, daubrundeba gacemuli krediti
forsmaJoruli garemoebis dadgomis Taobaze Setyobinebis miRebis momentamde ricxul
sargeblTan erTad, rac iqneba ipoTekis/giravnobis saganze gamsesxeblis sasargeblod
arsebuli ipoTekis/giravnobis gauqmebis piroba. garda amisa, gamsesxebeli uflebamosili
iqneba, gamoiyenos winamdebare generaluri sakredito xazis momsaxurebis xelSekrulebis
uzrunvelsayofad
dadebuli
Semadgeneli
ipoTekis
an/da
giravnobis
xelSekrulebiTgaTvaliswinebuli uzrunvlyofis RonisZiebebi. amasTan, pirgasamtexlos
daricxva
gagrZeldeba
kreditisa
da
sargeblis
dabrunebamde
(gadaxdamde),
an
ipoTekis/giravnobis
sagnis
ipoTekaris/mogiravnis
sakuTrebaSi
gadasvlamde,
an
ipoTekis/giravnobis
sagnis
realizaciamde
(ipoTekis/giravnobis
sagnis
realizaciis
SemTxvevaSi, aRniSnuli pirgasamtexlos daricxva gagrZeldeba ipoTekis/giravnobis sagnis
realizaciis gziT Tanxis (sesxi, sargebeli, pirgasamtexlo, jarima saarbitraJo,
saaRsrulebo, sanotaro, gamsesxeblis iuridiuli momsaxurebis xarjebi da sxva xarjebi)
amoRebamde);
muxli 13. Setyobinebis wesi.
13.1. mxareTa Soris kontaqti xorcieldeba am xelSekrulebis aRniSnul misamarTebze,
telefonebsa da el.fostis misamarTebze;
gamsesxeblisaTvis:
საქართველო,
ქ.
თბილისი,
დიდუბის
რაიონი,
გამზირი
აკაკი
წერეთელი, #118, I პავილიონი, tel: 2 300 300, info@swisscapital.ge;
msesxeblisTvis: winamdebare xelSekrulebis 1.2 punqtSi miTiTebul misamarTebze, telefonebsa
da el.fostaze:
13.2. msesxebeli acxadebs, rom Tanaxmaa miiRos gamsesxeblis mier gamogzavnili yvelanairi
Setyobineba am xelSekrulebaSi miTiTebul misamarTze;
13.3. mxareebi Tanxmdebian, rom yvela Setyobineba, romelic gaigzavneba am xelSekrulebaSi
miTiTebul msesxeblis misamarTebze, miuxedavad misi Cabarebisa an miRebaze uaris Tqmisa,
CaiTvleba msesxeblis mier miRebulad;
13.4. im SemTxvevaSi, Tu msesxebeli Seicvlisadgilsamyofels, el.fostas an telefonis nomers,
igi valdebulia aRniSnulis Taobaze werilobiT acnobos gamsesxebels;
13.5. am xelSekrulebis 13.4 muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, Tuki msesxebeli werilobiT
acnobebs gamsesxebels mis Secvlil adgilsamyofels an/da el.fostis misamarTs, sakontaqto
misamarTebadCaiTvleba axali misamarTebi da masze srulad gavrceldeba am xelSekrulebis 13.2
da 13.3 muxlebiT dadgenili wesebi;
13.6. am xelSekrulebis 13.4 muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, Tuki msesxebeli werilobiT ar
acnobebs gamsesxebels mis Secvlil adgilsamyofels,an/da el. fostis misamarTs, sakontaqto
misamarTebad

CaiTvleba

am

xelSekrulebaSi

miTiTebuli

misamarTebi

da

am

misamarTebze

gavrceldeba am xelSekrulebis 13.2 da 13.3 muxlebiT dadgenili wesebi;
13.7. msesxeblis mier winamdebare xelSekrulebis 13.4 muxliT gaTvalswinebuli werilobiTi
Setyobinebis valdebulebis darRvevis SemTxvevaSi, dauSvebelia raime saxis pretenziis dayeneba
gamsesxeblis mimarT, garda im SemTxvevisa, rodesac calsaxad

daaraorazrovnad ar dasturdeba

is garemoeba, rom gamsesxeblisaTvis cnobili iyo msesxeblis axali misamarTi.
13.8.

გამსესხებლის

საპროცენტო

მიერ

განაკვეთის

მსესხებელზე

გაცემული

ცვლილების ან/და სესხის

სესხის

მესამე

პირზე

ვადაგადაცილებისა

გასხვისების

ან/და

სესხის

და სხვა ნებისმიერი ტიპის

დავალიანების წარმოშობის ან/და ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების შეწყვეტის/დროებით
შეჩერების

შემთხვევებში,

გირავნობის/იპოთეკის

საგნის

მსესხებლის
მესაკუთრის

(ასევე
(მათი

თანამსესხებლის,
არსებობის

სოლიდარული

შემთხვევაში))

თავდების,

ინფორმირება

უნდა

განხორციელდეს წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტ(ებ)ის დადგომიდან არაუგვიანეს ხუთი
სამუშაო დღისა;
13.9. თუ კრედიტზე, მათ შორის, ორმხრივი შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, იზრდება შენატანის
ოდენობა, გამსესხებელი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ მსესხებელს, და/ან სოლიდარულ თავდებს
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და/ან

იპოთეკის/გირავნობის

საგნის

მესაკუთრეს

შემთხვევაში)

(არსებობის

შეცვლილი ოდენობისა და შეცვლილი პირობების შესახებ

შეატყობინოს

შენატანის

ცვლილებამდე არანაკლებ ხუთი სამუშაო

დღით ადრე. ასევე, მსესხებლის/თანამსესხებლის მიერ ცვლილების განხორციელების მომენტში შეცვლილ
პირობებზე დათანხმების შემთხვევაში, თავდებს და/ან სოლიდარულ თავდებს და/ან იპოთეკის/გირავნობის
საგნის

მესაკუთრეს

შეცვლილი პირობების შესახებ
13.10.

წინამდებარე

შემთხვევაში)

(არსებობის

შეატყობინოს

შენატანის

შეცვლილი

ოდენობისა

და

ცვლილების შემდეგ არაუგვიანეს ხუთ სამუშაო დღეში.

ხელშეკრულების

პუნქტით

13.9.

გათვალისწინებული

პირობა

არ

ვრცელდება

შემთხვევებზე, როდესაც აღნიშნული ცვლილების განხორციელების მომენტში მსესხებელი და/ან თავდები
და/ან სოლიდარული თავდები და/ან იპოთეკის/გირავნობის საგნის მესაკუთრე ეთანხმება შეცვლილ
პირობებს.

ამასთან,

პუნქტით

13.9.

გათვალისწინებული

პირობა

არ

ვრცელდება

„ფინანსური

ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის დამტკიცების
თაობაზე“ ბრძანების

(N32/04)

მე-3

მუხლის

მე-20 პუნქტით

და

მე-8

მუხლის

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებულ შემთხვევებზე;
13.11.

გამსესხებელი

უფლებამოსილია

წინამდებარე

მსესხებელთან/თანამსესხებელთან/სოლიდარულ

ხელშეკრულების

მიზნებიდან

თავდებთან/მესაკუთრესთან

გამომდინარე

კომუნიკაციის

მიზნით

გამოიყენოს ამ უკანასკნელ(ებ)ის მიერ მისთვის მიწოდებული და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ერთ-ერთი საკონტაქტო
შეხედულებით).

არხი.

ამასთან,

დაკავშირება/ინფორმაციის

(საკომუნიკაციო

გამსესხებელი
მიწოდება

ვერ

არ

არხის

აგებს

ხერხდება

არჩევითობა

პასუხს

განისაზღვრება

ვალდებულების

ადრესატის

გამსესხებლის

დარღვევისათვის,

ბრალეულობით

და/ან

თუ

ადრესატმა

შეიცვალა საკონტაქტო ინფორმაცია და ამის შესახებ არ უცნობებია გამსესხებლისთვის;
13.12. იმ შემთხვევაში თუ, წინამდებარე ხელშეკრულებაში, ან/და მასთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტში
ან/და მასთან დაკავშირებით მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/მესაკუთრის მიერ გამსესხებლისადმი
წარდგენილ

განაცხადში,

მითითებულია

მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/მესაკუთრის

მხრიდან

საკონტაქტო პირი, გამსესხებელი უფლებამოსილია წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში (მათ შორის და
არა

მხოლოდ,

მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/მესაკუთრის

მიერ

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში და სესხის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მისი ამოღების
მიზნით) ნებისმიერი სახის და შინაარსის კომუნიკაცია (მათ შორის და არა მხოლოდ, მოთხოვნების
მოცულობისა და ხელშეკრულების სხვა პირობების შესახებ) განახორციელოს შეუზღუდავად, როგორც თავად
მსესხებლთან/თანამსესხებლთან/თავდებთან/მესაკუთრესთან,

ისე

საკონტაქტო

პირ(ებ)თან.

მსესხებლი/თანამსესხებლი/თავდები/მესაკუთრე ადასტურებს, რომ მას მოპოვებული აქვს ყველა ნებართვა და
თანხმობა საკონტაქტო პირისგან, მისი პერსონალური მონაცემების გამსესხებლისთვის გადაცემის და მათი
დამუშავების თაობაზე და საკონტაქტო პირ(ებ)ი ინფორმირებულია;
muxli 14. pretenziebis wardgenis wesi
14.1 msesxebeli uflebamosilia gamsesxebels wauyenos winamdebare xelSekrulebidan an/da masTan
dakavSirebuli
gamsesxeblis

sxva
veb

xelSekruleb(eb)idan/danarTebidan

gverdze

gamomdinare

www.swisscapital.gemomxmarebelTa

pretenziawerilobiT,

pretenziebis

modulSi

an

Sesabamisi

Setyobinebis dafiqsirebiT an zepirad.
14.2. “გამსესხებელი ვალდებულია პრეტენზიის მიღებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში განიხილოს მსესხებლის მიერ
წარმოდგენილი პრეტენზია და შეატყობინოს შესაბამისი გადაწყვეტილება მსესხებელს, მხარეთა მიერ
წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2. პუნქტით განსაზღვრულ ელექტრონულ ფოსტაზე შეტყობინების გაგზავნით
ან/და საკონტაქტო ტელეფონზე ინფორმაციის ზეპირი ფორმით მიწოდების გზით. შესაძლებელია მსესხებლის
მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში პასუხი პრეტენზიაზე ჩაბარდეს მატერიალური ფორმით;”
14.3 msesxeblis mier wayenebuli pretenziebis miReba, damuSaveba da Sedegebis Sesabamisi
adresatebisaTvis gacnoba xorcieldeba, gamsesxeblis mier wardgenili, momxmarebelTa uflebebis
dacvis oficris mier.
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muxli 15. zogadi debulebebi
15.1 romelime mxaris mxridan xelSekrulebis mTlianad an nawilobriv darRvevasTan
dakavSirebiT meore mxaris mier misTvis miniWebuli uflebebis gamouyenebloba ar
gavrceldeba
xelSekrulebis
nebismier
Semdgom
darRvevaze.
uflebebis
amgvari
gamouyenebloba aseve ar iqoniebs gavlenas meore (aradamrRvevi) mxaris uflebaze
xelSekrulebis Semdgom darRvevasTan dakavSirebiT.
15.2
nebismieri da yoveli ufleba, romelic mieniWeba gamsesxebelsmsesxebelis mier
xelSekrulebis darRvevis Sedegad krebiTia da daemateba am xelSekrulebiT an kanoniT
miniWebul yvela sxva uflebas.
15.3
im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis an/da masTan dakavSirebuli sxva xelSekruleb(eb)is
mxares warmoadgens erTze meti msesxebeli:
15.3.1 TiToeuli aseTi msesxebeli warmoadgens gamsesxeblis mimarT solidarul movales
xelSekrulebidan an/da masTan dakavSirebuli sxva xelSekruleb(eb)idan gamomdinare
valdebulebebze;
15.3.2 TiToeuli msesxeblis solidaruli pasuxismgebloba vrceldeba am xelSekrulebasTan
dakavSirebuli da masTan dakavSirebul sxva xelSekruleb(eb)iT gaTvaliswinebul
valdebulebebTan mimarTebaSic, miuxedavad imisa, warmoadgens Tu ara es msesxebeli amgvari
sxva xelSekruleb(eb)is mxares;
15.3.3 TiToeuli msesxeblis solidaruli pasuxismgebloba ZalaSia miuxedavad maT mier
xelSekrulebidan an/da masTan dakavSirebuli sxva xelSekrulebebidan gamomdinare
valdebulebis uzrunvelsayofad gamsesxeblis sasargeblod raime formiT gacemuli
damatebiTi valdebulebis (maT Soris, Tavdebobis an/da garantiis) arseboba/ararsebobisa;
15.3.4 erT-erT msesxebelTan dakavSirebuli faqtebi gamoiyeneba sxva msesxeblebis mimarTac, imis
gaTvaliswinebiT, rom gamsesxeblis mier romelime msesxeblis mimarT Tavisi uflebebis
gamouyenebloba (srulad an nawilobriv) ar gavrceldeba sxva msesxeblebze da ar
aTavisuflebs maT Sesabamisi valdebulebebisagan;
15.3.5
erT-erTi
msesxeblis
mier
xelSekrulebis
an/da
masTan
dakavSirebuli
sxva
xelSekruleb(eb)is
darRvevis
SemTxvevaSi,
gamsesxebeli
uflebamosilia
Sesabamisi
moTxovna/moTxovnebi wauyenos nebismier msesxebels da mis mimarT isargeblos am
xelSekrulebiT an/da masTan dakavSirebuli sxva xelSekruleb(eb)iT gaTvaliswinebuli an/da
kanonmdeblobiT dadgenili uflebebiT.
15.4
winamdebare xelSekruleba misi valdebulebebiTa da sargoebiT vrceldeba mxareTa
Sesabamis
samarTalmemkvidreebsa da uflebamonacvleebze. gamsesxeblis werilobiTi
SeTanxmebis gareSe msesxebels ufleba ar aqvs sxvas gadasces an gadaabaros masze
xelSekrulebiT dakisrebuli nebismieri valdebuleba an miniWebuli ufleba.
15.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba unda gakeTdes werilobiT da
xeli moeweros mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis mier.
15.6 mxareTa SeTanxmebiT winamdebare xelSekrulebis Sesrulebis adgilad miCneulia
gamsesxeblis iurdiuli misamarTi.
15.7 winamdebare
xelSekrulebis
romelime
debulebis
baTiloba
ar
iwvevs
mTlianad
xelSekrulebis baTilobas. baTili debulebis nacvlad gamoiyeneba imgvari debuleba,
romliTac ufro advilad miiRweva am xelSekrulebiT (da maT Soris, baTili debulebiT)
gaTvaliswinebuli mizani.
15.8
winamdebare xelSekrulebis danarTebi warmoadgenen mis ganuyofel nawils. aseTi
danarTebia:
Semadgeneli xelSekrulebebi TandarTuli grafikebiT, aseve uzrunvelyofis
Sesaxeb yvela xelSekruleba, rac dadebulia am xelSekrulebiT an daidebaromelime
Semadgeneli xelSekrulebiT msesxeblis mier nakisri valdebulebebis uzrunvelsayofad.
aseve yvela iseTi xelSekruleba romelic Tavisi samarTlebrivi bunebiT winamdebare
xelSekrulebis momsaxurebas iTvaliswinebs maTi dadebis SemTxvevaSi.
15.9 winamdebare xelSekrulebis safuZvelze mxareTa Soris gaformebul damatebiT SeTanxmebebsa
da sxva xelSekrulebebs (maT Soris uzrunvelyofis xelSekrulebas) mieniWeba upiratesoba
im sakiTxebTan mimarTebaSi, romelTa dasaregulirebladac aris dadebuli amgvari
SeTanxmeba, Semadgeneli Tu sxva xelSekruleba
15.10. winamdebare xelSekruleba Sedgenilia ori Tanabari iuridiuli Zalis mqone egzemplarad,
da TiToeuli gadaecaT mxareebs.
15.11. გამსესხებლის საზემდამხედველო ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკი მდებარე
მისამართზე: თბილისი, სანაპიროს ქ. 2

im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetT ss „mikrosafinanso organizacia svis kapitalSi“ ama Tu im
formiT

Tanxis

ganTavsebas,

gTxovT,

gaecnoT

qvemoT

mocemul

gafrTxilebis

teqsts

da

gaiTvaliswinoT:
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ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“ ar aris licenzirebuli banki da
bankisgan ganxvavebiT masze vrceldeba msubuqi zedamxedvelobis reJimi. misi
gakotrebis SemTxvevaSi, Tqven SesaZloa ver daibrunoT Tqveni Tanxa
mxareTa xelmowerebi:
gamsesxebeli
ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“

Mmsesxebeli
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