ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება #
, [წელი] წლის [რიცხვი, თვე]
სერტიფიკატის ტიპი

სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთი
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:
წლიური საპროცენტო განაკვეთი:
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:
დამატებითი საპროცენტო სარგებელი:
სერტიფიკატის ფინანსური ხარჯები
ფინანსური ხარჯების მოცულობა:

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია
სერტიფიკატის თანხა და ვალუტა:
სერტიფიკატის მოქმედების ვადა:

სტანდარტული
[დისკონტური]
სერტიფიკატი

[საპროცენტო]
ან
სადეპოზიტო

ფიქსირებული

სერტიფიკატის და მასზე დარიცხული
სარგებლის განაღდების საკომისიო [საკომისიო
ციფრებით]
([საკომისიო
სიტყვიერად])

[თვეების
რაოდენობა
ციფრებით]
([თვეების რაოდენობა სიტყვიერად])
[თარიღი]

სერტიფიკატის მოქმედების დასრულების
თარიღი:
სერტიფიკატის მფლობელს არ აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

თქვენი სადეპოზიტო სერტიფიკატი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“
საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
აღნიშნული სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატი და მისი
პირობები შეესაბამება კომერციული ბანკების სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების
დებულების მოთხოვნებს.
სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკის პრეტენზიების სამსახურში
ზეპირი, თავისუფალი წერილობით, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
სერტიფიკატის მფლობელის ხელმოწერა

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდსა www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე - 032 2 406 406

სადეპოზიტო სერტიფიკატი #
, საქართველო

წლის

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
•
1.1.5.
•
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
•

წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეებს წარმოადგენენ:
ბანკი:
საფირმო სახელწოდება:
სს ”ლიბერთი ბანკი”
იურიდიული/საკორესპონდენტო მისამართი:
საქართველო, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №74
203828304
საიდენტიფიკაციო კოდი:
საკონტაქტო მონაცემები:
ფილიალის/სერვის ცენტრის დასახელება:
წარმომადგენელის თანამდებობა:
სახელი და გვარი:
სერტიფიკატის მფლობელი:
საფირმო სახელწოდება:
საიდენტიფიკაციო ნომერი:
იურიდიული მისამართი:
საკონტაქტო მონაცემები:
საკორესპონდენტო მისამართი:
(ივსება
თუ
განსხვავდება
იურიდიული
მისამართისაგან)
•
ტელეფონი:
•
ელ-ფოსტა:
1.2.5. წარმომადგენელი (ხელმომწერი პირი):
სახელი და გვარი:
•
პირადი ნომერი:
•

2.
სერფტიფიკატის კონკრეტული პირობები
2.1.
სერტიფიკატის თანხა, მოქმედების ვადა და პირობები:
2.1.1. სერტიფიკატის თანხის მოცულობა და ვალუტა:
2.1.2. სერტიფიკატის მოქმედების დასრულების თარიღი:
2.1.2.1. სერტიფიკატის მოქმედების ვადა თვეებში:
2.1.3. სერტიფიკატის მომსახურე ანგარიშის ნომერი:
2.1.4. სერტიფიკატის ფინანსური ხარჯების მოცულობა:

2.1.5. სერტიფიკატის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
მოცულობა:
2.2.
სარგებელი:
2.2.1. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:
2.2.2. საპროცენტო განაკვეთი (წლიური):
2.2.3. სერტიფიკატზე სარგებლის დარიცხვის დაწყების
თარიღი და დასრულების თარიღი:
2.2.4. დარიცხული
სარგებლის
სერტიფიკატის
მფლობელისათვის გაცემა განხორციელდება:

2.3.
2.4.

სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო:
სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა:

2.5.

სერტიფიკატის ტიპი:

2.6.

დამატებითი საპროცენტო სარგებელი:

ბანკი /________________/

თანხა ციფრობრივად [თანხა სიტყვიერად] (ვალუტა)
[თარიღი]
[თვეების
რაოდენობა
ციფრებით]
([თვეების
რაოდენობა სიტყვიერად])
სერტიფიკატის და მასზე დარიცხული სარგებლის
განაღდების საკომისიო - [საკომისიო ციფრებით]
([საკომისიო სიტყვიერად])
([პროცენტი სიტყვიერად])

ფიქსირებული
[პროცენტი ციფრებით] ([პროცენტი სიტყვიერად])
სერტიფიკატის თანხის განთავსების
დღიდან
სერტიფიკატის
მოქმედების
დასრულების
თარიღამდე
საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის პრინციპის
გათვალისწინებით, კერძოდ სარგებლის მიღება
განხორციელდება ყოველთვიურად/სერტიფიკატის
მოქმედების
ვადის
ბოლოს,
სერტიფიკატის
მოქმედების დასრულების თარიღში
თანხა ციფრობრივად
მხარეები
არ
შეთანხმებულან
სერტიფიკატის
გამოსყიდვის პირობაზე
სტანდარტული [საპროცენტო] ან [დისკონტური]
სერტიფიკატი

სერტიფიკატის მფლობელი /________________/
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2.7.

დამატებითი პირობები:

სერტიფიკატის მფლობელს არ აქვს ხელშეკრულების
ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

3.
სხვა პირობები
3.1.
მხარეთა მიერ სერტიფიკატის ხელმოწერით ძალაში შედის ხელშეკრულება, რომელიც შედგება შემდეგი
დოკუმენტებისაგან: (ა) წინამდებარე სერტიფიკატი (ბ) სადეპოზიტო სერტიფიკატის სტანდარტული პირობები
(რომელიც განთავსებულია ბანკის ვებ-გვერდზე http://www.libertybank.ge); (გ) სერტიფიკატის გამოშვების პირობები
(რომელიც განთავსებულია ბანკის ვებ-გვერდზე http://www.libertybank.ge) და (დ) ნებისმიერი დამატებითი
დანართისაგან.
3.2.
სადეპოზიტო სერტიფიკატის სტანდარტულ პირობებსა და ხელშეკრულების პირობებს (სერტიფიკატის,
სერტიფიკატის გამოშვების პირობების ან/და ნებისმიერი დანართის/განაცხადის) შორის წინააღმდეგობის არსებობისას
უპირატესობა მიენიჭება სადეპოზიტო სერტიფიკატის სტანდარტულ პირობებს.
3.3.
სერტიფიკატიდან გამომდინარე ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.
3.4.
დავის მოუგვარებლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს ბანკის ადგილსამყოფელის
(იურიდიული მისამართის) მიხედვით. ამასთან, მხარეები თანხმდებიან, რომ დავასთან დაკავშირებით პირველი
ინსტანციის სასამართლოს მიერ ბანკის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება მიქცეული იქნება დაუყოვნებლივ
აღსასრულებლად.
3.5.
სერტიფიკატის თითო იდენტური ეგზემპლარი გადაეცათ მხარეებს, რასაც ადასტურებენ ხელმოწერით.

ბანკი /________________/

სერტიფიკატის მფლობელი /________________/
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