ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
[ბიზნეს სესხი ] კრედიტის ხელშეკრულება N
საქართველო

00/00/0000

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი
კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული

კრედიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი

------- %

კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

------- %

ფინანსური ხარჯები
ყოველთვიური შენატანი(ძირი

თანდართული გრაფიკის შესაბამისად

თანხა+პროცენტი)
გაცემის საკომისიო/გირავნობის რეგისტრაციის
ხარჯი

------- ლარი

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია
კრედიტის მთლიანი თანხის ოდენობა
მომხმარებლის

მიერ

გადასახდელი

მთლიანი თანხის ოდენობა
კრედიტის ვადა
სესხის

ხელშეკრულების

-------------------

მოქმედების

ვადა

-------

წინასწარ დაფარვის საკომისიო - იანგარიშება კრედიტის დარჩენილი ძირითადი თანხიდან,
და ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილი ვადის შესაბამისად და შეადგენს გადახდის
მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის
2%-ს თუ დარჩენილია 24 თვეზე მეტი ვადა
1%-ს თუ დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე ვადა
0,5%-ს თუ დარჩენილია 6-12 თვემდე ვადა
0%-ს 6 თვემდე ვადის შემთხვევაში
სესხის ნარჩენი ძირი თანხის 0.27%
ყოველ
ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებულ

ვადაგადაცილების
აღმოფხვრამდე
ხარჯების

დღეზე,

დაწყებიდან
პერიოდში

ჯამური

მის

ამასთან,
სრულ

დაკისრებული

მოცულობა

არ

უნდა

winamdebare sesxisxelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi ZalaSia TavsarTSi miTiTebuli
TariRis samuSao dRis bolomde

1

აჭარბებდეს

მიმდინარე

ნარჩენი

ძირითადი

თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.
ხელშეკრულების

მნიშვნელოვანი

პირობების

ცვლილების

შემთხვევაში,

მომხმარებლის

ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო
პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში – არანაკლებ ერთი თვით ადრეელექტრონულიფოსტით,
მსესხებლის ელ.ფოსტაზე ------შეტყობინების გაგზავნით.
მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ფინანსური ორგანიზაციის პრეტენზიების
სამსახურში ზეპირი, წერილობითი, სტანდანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული
ფორმით; გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული
ბანკის ვებგვერდსა – http://nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 032 2 406 406
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kreditis xelSekruleba #

-------

wlis

-------

-------

dadebuli generaluri sakredito xaziT momsaxurebis Sesaxeb #
xelSekrulebis danarTi

saqarTvelo,
muxli 1. xelSekrulebis mxareebi:
1.1.
gamsesxebeli:
safirmo saxelwodeba:
iuridiuli misamarTi:
saidentifikacio kodi,
registraciis TariRi:
warmomadgeneli:

00/00/0000

ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“
საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, გამზირი
აკაკი წერეთელი, #118, I პავილიონი;
205274273
registrirebuli 05/03/2009

1.2. მსესხებელი:
saxeli da gvari:
piradi nomeri:
dabadebis TariRi:
misamarTi:
el-fosta:
sakontaqtotel:
gamsesxebelma da msesxebelma davdeT winamdebare xelSekruleba Semdegze
winamdebare kreditis xelSekruleba (SemdgomSi “xelSekruleba”) dadebulia amave mxareTa Soris

----

---

wlis ------------dadebuli # generalurisakredito xaziT momsaxurebis xelSekrulebis
(SemdgomSi “generaluri xelSekruleba”) safuZvelze, misi momsaxurebis mizniT da Sesabamisad misi
ganuyofeli
da
Semadgeneli
nawilia.
am
xelSekrulebaze
srulad
vrceldeba
zemoT
aRniSnuligeneraluri sakreditoxaziT momsaxurebis xelSekrulebis yvela piroba da misi 2.1 punqtis
Tanaxmad winamdebare xelSekruleba awesrigebs im pirobebs rac mocemulia miTiTebul
generalurxelSekrulebaSi.
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
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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



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;
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muxli 2. xelSekrulebissagani
am xelSekrulebiT gamsesxebelimsesxebelze winamdebare xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad
gascems sasyidlian kredits sesxis formiT, xolo msesxebeli kisrulobs valdebulebas
srulad Seasrulos winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebi da dafaros
aTvisebuli krediti winamdebare xelSekrulebis 2.2 punqtSi aRwerili wesiT.
2.2
sabanko kreditis ZiriTadi pirobebi
2.2.1 generaluri sakredito xaziT
momsaxurebis Sesaxeb xelSekrulebis nomeri
2.2.2 generaluri sakredito xaziT
momsaxurebis Sesaxeb xelSekrulebis dadebis
TariRi
2.2.3 kreditis mTliani moculoba
2.2.3.1. kreditis tipi
2.2.4. gasatani/xelze asaRebi Tanxis odenoba
(kreditis mTliani Tanxidan finansuri
xarjebis gamoklebiT)
2.2.4.1. მომხმარებლის მიერ გადასახდელი მთლიანი
თანხის ოდენობა

2.1

2.2.5 kreditis moqmedebis vada;
2.2.5.1. სესხის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
2.2.6 Ykreditis wliurisaprocento ganakveTi:
2.2.7. kreditis efeqturi saprocento ganakveTi
2.2.7.1. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული

2.2.8. pirgasamtexlo vadagadacilebaze:

სესხის ნარჩენი ძირი თანხის 0.27 (ნული მთელი ოცდაშვიდი)
% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
ამასთან,
ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე
პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ
უნდა აჭარბებდეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5მაგ ოდენობას.

2.2.9 kreditis gacemis sakomisio/giravnobis
registraciis xarji
2.2.10 kreditebis gacemisa da dafarvis wesi

2.2.10.1 krediti gaicema erT nawilad;
2.2.10.2 msesxebeli valdebulia dafaros kreditis
ZiriTadi Tanxa da masze daricxuli sargebeli
TandarTuli grafikis Sesabamisad. ZiriTadi Tanxisa
da
saprocento
sargeblis
dafarvis
grafiki
warmoadgens
xelSekrulebis
danarTs
da mis
ganuyofel nawils.
2.2.10.3msesxeblis mier gamsesxeblisaTvis gadaxdili
TanxiT, msesxeblis davalianeba daifareba Semdegi
TanmimdevrobiT: pirvel rigSi xarji, Semdeg
pirgasamtexlo/jarima
(aseTis
arsebobis
SemTxvevaSi),
Semdeg
daricxuli
procenti/sargebeli, Semdeg kreditis ZiriTadi
Tanxa.
amasTan,
gamsesxebeli
uflebamosilia
sakuTari Sexedulebisamebr Secvalos fuladi
valdebulebebis dafarvis rigiToba.
2.2.10.4xelSekrulebaSi
miTiTebul
kreditis
moqmedebis vadasa da grafiks Soris sxvaobis
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SemTxvevaSi,
kreditis
moqmedebis
vadis
gansazRvrisTvis upiratesoba eniWeba kreditis
dafarvis grafiks.
2.2.10.5. იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელს გამსესხებლის
წინაშე ეკისრება რამოდენიმე ვალდებულება
ერთდოულად და მათგან ერთ-ერთი წარმოადგენს
ვადაგადაცილებულ დავალიანებას, მსესხებლის მიერ
ვალდებულებების დაფარვის რიგითობის აურჩევლობის
შემთხვევაში გამსესხებელი უფლებამოსილია
მსესხებლის მიერ ვალდებულების დასაფარად
შემოტანილი ნებისმიერი თანხა პირველ რიგში
მიმართოს ვადაგადაცილებული დავალიანების
დასაფარად, რაზეც მსესხებელი აცხადებს უპირობო
თანხმობას. ამასთან, პარალელური ვალდებულებების
ერთდროულად ვადაგადაცილების შემთხვევაში
გამსესხებელი უფლებამოსილია საკუთარი
შეხედულებისამებრ განსაზღვროს თუ რომელი
ვადაგადაცილებული ვალდებულების/სესხის დასაფარად
მიმართოს მსესხებლის მიერ გადახდილი თანხები.
2.2.11.

miznobrioba/sxva arsebiTi pirobebi:

2.2.12

sesxis winswrebiT dafarvis sakomisio:

სესხის წინასწრებით დაფარვის საკომისიო - იანგარიშება
კრედიტის
დარჩენილი
ძირითადი
თანხიდან,
და
ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილი ვადის
შესაბამისად და შეადგენს გადახდის მომენტში კრედიტის
ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის
2%-ს თუ დარჩენილია 24 თვეზე მეტი ვადა
1%-ს თუ დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე ვადა
0,5%-ს თუ დარჩენილია 6-12 თვემდე ვადა
0%-ს 6 თვემდე ვადის შემთხვევაში.

2.3.

gamsesxebels ufleba aqvs 2.2.11 punqtSi miTiTebuli arsebiTi pirobebis Seusruleblobis
SemTxvevaSi, moiTxovos gacemuli kreditis dauyovnebliv dabruneba daricxul sargebelTan
erTad.
2.4.
sesxis gadacema dasturdeba CekiT, romelic gadaecma msesxebels sabanko dawesebulebaSi
warsadgenad Tanxis ganaRdebis mizniT, Tanxis Caricxvis damadasturebeli dokumentiT, an/da
nebismieri
sxva dokumentiT, romelic adasturebs aRniSnul operacias.
muxli 3. saprocento sargebeli, misi daricxvis da Secvlis wesi
3.1. kreditis efeqturi saprocento sargebeli iangariSeba kreditiT sargeblobis faqtiuri
dReebis Sesabamisad, weliwadSi 365 dReze gaangariSebiT,amasTan, efeqturi saprocento
ganakveTisgaangariSebaSi gaiTvaliswineba yvela finansuri xarji, romelic pirdapir an
arapirdapir moTxovnilia gamsesxeblis mier da warmoadgens msesxeblis mier sesxis miRebis,
SenarCunebis da/an am sesxiT sargeblobis dasrulebisaTvis gasawev aucilebel xarjs, kerZod:
a) saprocento xarji/Senatanebi;
b) momsaxurebaze gamsesxeblis mier dawesebuli gadasaxdelebi;
g) gamsesxeblis mier dawesebuli tranzaqciisa da sakomisio xarji;
d) aucilebeli dazRvevis xarji (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);
e) qonebis Rirebulebis Sefasebis xarji (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);
v) sanotaro xarji (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);
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z) administraciuli organos momsaxurebisaTvis dawesebuli safasuri (aseTis arsebobis
SemTxvevaSi);
T) gadasaxdeli, romelsac msesxebeli uxdis mesame pirs sesxiT sargeblobis dasrulebis dros,
Tu es warmoadgens msesxeblis mier sesxiT sargeblobis dasrulebis da xelSekrulebamde
arsebuli uflebebis aRdgenisaTvis aucilebel pirobas (aseTis arsebobis SemTxvevaSi)
i) sxva mniSvnelovani gadasaxdelebi,
xelSekrulebis dadebis momentisaTvis.

romelTa

Sesaxeb

gamsesxebelma

Seityo

sasesxo

3.2. Tu gamsesxebeli vadamde calmxrivad Sewyvets am xelSekrulebas, procentis daricxva
gagrZeldeba sesxis dabrunebamde an winamdebare xelSekrulebis uzrunvelsayofad giravnobiT
datvirTuli nivTis mogiravnis mier dasakuTrebis an giravnobis sagnis realizaciamde. amasTan,
mxareebi Tanxmdebian, rom gamsesxebeli uflebamosilia daaricxos saprocento sargebeli davis
dawyebidan (arbitraJi/sasamarTlo, rac dasturdeba arbitraJis SemTxvevaSi arbitraJis mier
gacemuli dadgenilebiT saarbitraJo sarCelis warmoebaSi miRebis Sesaxeb, sasamarTlo davis
SemTxvevaSi sasamarTlos oficialur veb gverdze atvirTuli satelefono Canaweris aqtiT
saqmis warmoebaSi miRebis Sesaxeb) araumetes 1 Tvisa an/da manam sanam vadagadacilebul sesxze
mimdinare vadagacilebis srul aRmofxvramde daricxuli procentisa da pirgasamtexlos
jamuri odenoba gautoldeba sesxis mimdinare narCeni ZiriTadi Tanxis 1.5-mag odenobas, amasTan
zemoT aRniSnuli SemTxvevbidan aqtiurdeba is daTqma, romelic pirveli dadgeba.
muxli4. pirgasamtexlos daricxvis wesi
4.1. im SemTxvevaSi Tu gamsesxeblis angariSze srulad ar Cairicxeba Tanxa grafikiT dadgenil
vadebSi, gamsesxebeli uflebamosilia (ar aris valdebuli) daakisros, xolo aseT SemTxvevaSi
msesxebeli valdebulia gadaixados pirgasamtexlo winamdebare xelSekrulebis 2.2.8 punqtSi
miTiTebuli odenobiT yoveli vadagadacilebuli dRisTvis; pirgasamtexlos da jarimis gadaxda
ar anTavisuflebs msesxebels xelSekrulebiT dadgenili sxva gadasaxdelebis gadaxdisagan;
muxli 5. uzrunvelyofa
5.1.
msesxeblis
mier
winamdebare
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis
Sesruleba
uzrunvelyofilia
winamdebare
xelSekrulebis
2.2.1
punqtSi
miTiTebuli
generaluri
xelSekrulebis da mis safuZvelze winamdebare xelSekrulebidan warmoqmnili valdebulebebis
uzrunvelsayofad gaformebuli ipoTekis, giravnobis, Tavdebobis da uzrunvelyofis sxva
xelSekrulebebis sagnebiT;
5.2. winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sesxis Tanxis gacemidan 7 (Svidi) samuSao dRis
ganmavlobaSi msesxebeli ar aris uflebamosili mosTxovos gamsesxebels giravnobis uflebis
gauqmeba 2.2.1 punqtSi miTiTebuli generaluri sakredito xaziT momsaxurebis xelSekrulebis
uzrunvelsayofad dagiravebul giravnobis saganze.
muxli6. kreditis winswrebiT dafarva
6.1. msesxebeli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos sesxis Ziri Tanxis vadaze adre
dabruneba mTlianad an nawilobriv aranakleb 360 (სამასსამოცი) ლარით, amasTan kreditis winswrebiT
dafarvis wesi mocemulia winamdebare xelSekrulebis “2.2.12” punqtSi;
6.2. გამსესხებელი უფლებამოსილია, მსესხებლის მიერ სესხის სრულად ან ნაწილობრივ დასაფარად გადახდილი
თანხით მოახდინოს სესხის წინსწრებით დაფარვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულის თაობაზე
მსესხებელი წერილობითი (მატერიალური ან ელექტრონული) ფორმით ან/და სხვა დისტანციური საკომუნიკაციო
საშუალებით (შესაბამისი იდენტიფიცირების შემდეგ) მიმართავს გამსესხებელს
muxli61. xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis, moqmedebis da vadamde Sewyvetis wesi.
61.1 xelSekrulebis vadamde Sewyvetis, moSlisa da gauqmebis pirobebi gansazRvrulia
winamdebare xelSekrulebasTan dakavSirebul, generaluri sakredito xaziT momsaxurebis
xelSekrulebaSi.
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muxli 7. pretenziebis wardgenis wesi
7.1. msesxebeli uflebamosilia gamsesxebels wauyenos winamdebare xelSekrulebidan an/da masTan
dakavSirebuli
sxva
xelSekruleb(eb)idan/danarTebidan
gamomdinare
pretenzia
werilobiT,
gamsesxeblis veb gverdze www.swisscapital.ge momxmarebelTa pretenziebis modulSi Sesabamisi
Setyobinebis dafiqsirebiT an zepirad;
7.2. “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;”
7.3 msesxeblis mier wayenebuli pretenziebis miReba, damuSaveba da Sedegebis Sesabamisi
adresatebisaTvis gacnoba xorcieldeba, gamsesxeblis mier wardgenili, momxmarebelTa uflebebis
dacvis oficris mier.
მუხლი 71. მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგები
71.1.
მსესხებლის
მიერ
ვალდებულების
შეუსრულებლობის
შემთხვევაში
მოსალოდნელი
შედეგები
გათვალისწინებულია მსესხებელთან გაფორმებული გენერალური საკრედიტო ხაზით მომსახურების შესახებ
ხელშეკრულების 8¹ მუხლში
muxli 8.infoრmaciis miwodeba sakredito sainformacio biurosaTvis
8.1ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“
(iurdiuli misamarTi: საქართველო, ქ. თბილისი,
დიდუბის რაიონი, გამზირი აკაკი წერეთელი, #118, I პავილიონი; s/k 205274273) Seagrovebs/daamuSavebs piris
Sesaxeb yvela im sakredito/arasakredito da sxva relevantur informacias, romelic dakavSirebulia
sakredito sainformacio biurosaTvis informaciis miwodebasTan da informaciis miRebasTan
saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiTa da pirobebiT. winamdebare informacia
muSavdeba momxmareblis gadamxdelunarianobis analizis miznisaTvis da xelmisawvdomi iqneba
sakredito sainformacio biuroSi CarTuli momxmareblebisaTvis kanonmdeblobiT dadgenili wesiT
(sesxis gamcemi organizaciebi da informaciis mimRebi/mimwodebeli pirebi).
8.2momxmareblis (maT Soris, monacemTa subieqti) moTxovnis SemTxvevaSi, monacemTa dammuSavebeli
valdebulia gaasworos, ganaaxlos, daamatos, dablokos, waSalos an gaanadguros monacemebi, Tu isini
arasrulia, arazustia, ar aris ganaxlebuli, an Tu maTi Segroveba da damuSaveba ganxorcielda
kanonis sawinaaRmdegod.
muxli9. informaciis gacema Tavdebobis/solidaruli pasuxismgeblobis monawile mxarisaTvis,
ipoTekis an/da giravnobis sagnis mesakuTrisaTvis;
9.1. winamdebare xelSekrulebaze xelmoweriT msesxebeli informirebulia da upirobo YTanxmobas
acxadebs maszed, rom winamdebare xelSekrulebisa da misi Semadgeneli generaluri sakredito xaziT
momsaxurebis xelSekrulebis uzrunvelsayofad gaformebuli giravnobis an/da ipoTekis sagnis
mesakuTris, aseve Tavdebis/solidaruli pasuxismgeblobis monawile mxaris mier informaciis
moTxovnis SemTxvevaSi gamsesxebeli uflebamosilia xelmisawvdomi gaxados rogorc mesakuTris aseve
TavdebisaTvis/solidaruli pasuxismgeblobis monawile mxarisaTvis “2.2.1.” punqtSi aRniSnuli
generaluri sakredito xaziT momsaxurebis xelSekrulebisa da winamdebare sakredito xelSekrulebis
aslebi, aseve moTxovnis SemTxvevaSi miawodos informacia msesxeblis mimdinare davalianebis Sesaxeb,
rac ar saWiroebs msesxeblis damatebiT werilobiT informirebas.
muxli 91. xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis wesi
9.1.1. ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში,მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება
ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში
– არანაკლებ ერთი თვით ადრე
წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2. პუნქტში გათვალისწინებულ ერთ-ერთ
(საკომუნიკაციო არხის არჩევითობა განისაზღვრება გამსესხებლის შეხედულებით) მისამართზე შეტყობინების
გაგზავნის გზით;
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9.1.2 წინამდებარე ხელშეკრულებ(ებ)ის ნებისმიერი პირობ(ებ)ის ცვლილებისას, გამსესხებელი თავისუფლდება
შეტყობინების ვალდებულებისგან , თუ ცვლილება ხორციელდება მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/
მესაკუთრის სასარგებლოდ.
muxli10. damatebiTi pirobebi
10.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier xelmoweris momentidan da moqmedebs
mxareebs Soris warmoSobili ufleba-movaleobebis srul amowurvamde;
10.2 winamdebare xelSekruleba regulirdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT.
10.3 xelSekrulebis saganTan dakavSirebuli nebismieri saxis cvlileba an/da damateba ZalaSi Sedis
mxareTa urTierTSeTanxmebis safuZvelze da mxolod werilobiTi formiT, warmoadgens mis danarTs
da ganuyofel nawils;
10.4 mxareTa Soris warmoSobili nebismieri dava an uTanxmoeba wydeba molaparakebis gziT.
molaparakebis miuRwevlobiს SemTxvevaSi dava ganixileba generaluri xelSekrulebiT dadgenili
wesiT.
10.5 winamdebare xelSekruleba Sedgenilia Tanabari iuridiuli Zalis mqone 2 (or) egzemplarad,
romelTagan erTi gadaecema gamsesxebels, meore msesxebels;
10.6 gamsesxebelis sazedamxedvelo organos warmoadgens saqarTvelos erovnuli banki mdebare Semdeg
misamarTze: Tbilisi, sanapiros q. #2

im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetT ss „mikrosafinanso organizacia svis kapitalSi“ ama Tu im formiT
Tanxis ganTavsebas, gTxovT, gaecnoT qvemoT mocemul gafrTxilebis teqsts da gaiTvaliswinoT:

ss „mikrosafinanso organizacia svis kapital“ ar aris licenzirebuli banki da
bankisgan

ganxvavebiT

masze

vrceldeba

msubuqi

zedamxedvelobis

reJimi.

misi

winamdebare sesxisxelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi ZalaSia TavsarTSi miTiTebuli
TariRis samuSao dRis bolomde
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gakotrebis SemTxvevaSi, Tqven SesaZloa ver daibrunoT Tqveni Tanxa

mxareTa xelmowerebi:

gamsesxebeli
ss “mikrosafinanso organizacia
svis kapitali~-warmomadgeneli:

msesxebeli

