ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
ანაბრის დასახელება ანაბრის ხელშეკრულება #
, [წელი] წლის [რიცხვი, თვე]
ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი
ანაბრის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი
ანაბრის წლიური საპროცენტო განაკვეთი:
ანაბრის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
(დაანგარიშებულია მაგალითის სახით):

GEL
; USD
; EUR
; GBP
.
მაგ.: თუ მიმდინარე წლის [რიცხვი] [თვე] მეანაბრე
ანაბარზე განათავსებს 100 GEL / USD/ EUR / GBP და
შემდგომში არ განახორციელებს შენატან(ებ)ს, ანაბრის
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს
GEL
%-ს;
USD
%-ს; EUR
%-ს; GBP
%-ს.

ანაბრის ფინანსური ხარჯები
ანაბრის თანხის და მასზე დარიცხული
GEL
სარგებლის გამოტანის საკომისიო:
USD/EUR/GBP
სხვა ხარჯები:
სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია
თავდაპირველი მინიმალური შენატანის
განუსაზღვრელი ოდენობით
ოდენობა:
ანაბრის ერთჯერადი შენატანი:
განუსაზღვრელი ოდენობით
ანაბრის მოქმედების ვადა:
უვადო
მომხმარებელს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება
თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება
მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის
ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე წერილობით / ელექტრონული ფოსტით /
ინტერნეტ ბანკით / მობაილ ბანკით ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაგზავნილი შეტყობინების
საფუძველზე.
უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს!
ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
ლარის შესაძლო 15%-იანი წლიური გამყარების შემთხვევაში გაანგარიშებული დეპოზიტის ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთი = USD
% EUR
% GBP
% (დაანგარიშებულია ანაბრის ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის მაგალითის მონაცემების მიხედვით)
მეანაბრეს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკის პრეტენზიების სამსახურში ზეპირი,
თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
მეანაბრის ხელმოწერა

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

ანაბრის დასახელება ანაბრის ხელშეკრულება #
, 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:
ფილიალის/სერვის ცენტრის დასახელება:
წარმომადგენელი (ხელმომწერი პირი):
ბანკის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი
მეანაბრე:
სახელი და გვარი:
პირადი ნომერი:
საცხოვრებელი მისამართი:
საკონტაქტო მონაცემები:
საკორესპონდენტო მისამართი:
(ივსება
თუ
განსხვავდება
საცხოვრებელი
მისამართისაგან)
•
ტელეფონი:
•
ელ-ფოსტა:
1.2.5. წარმომადგენელი (ხელმომწერი პირი):
•
სახელი და გვარი:
•
პირადი ნომერი:
2.

ხელშეკრულების საგანი
2.1.
წინამდებარე ანაბრის დასახელება ხელშეკრულების საფუძველზე და მისი პირობების შესაბამისად მეანაბრე იღებს
ვალდებულებას ბანკს განუსაზღვრელი ვადით საკუთრებაში გადასცეს თანხა (შემდგომში - ანაბარი), ხოლო ბანკი იღებს
ვალდებულებას ხელშეკრულების 2.2.2. ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოცულობით დაარიცხოს ანაბარს სარგებელი და
მეანაბრის მოთხოვნის შემთხვევაში დაუბრუნოს მეანაბრეს ანაბარი დარიცხულ სარგებელთან ერთად (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
2.2.
ანაბრის მოცულობა, სარგებელი და ხელშეკრულების სხვა პირობები:
2.2.1. ანაბრის მოცულობა, ვადა და პირობები:
(i)
ანაბრის მოცულობა და ვალუტა:
განუსაზღვრელი ოდენობით; GEL, USD, EUR, GBP
(ii)
ანაბრის (ხელშეკრულების) მოქმედების ვადა:
უვადო
(iii) ანაბრის ანგარიშის ნომერი (შემდგომში - ანაბრის
ანგარიში):
(iv) ანაბრის მომსახურე ანგარიშის ნომერი:
(v)
ანაბრის
ანგარიშიდან
ანაბრის
და
მასზე
ა) ანაბრის თანხის განაღდებისას - განაღდების
დარიცხული სარგებლის თანხის განაღდების
საკომისიო არ გავრცელდება განაღდებული თანხის იმ
საკომისიო:
ნაწილზე, რომელიც მეანაბრის მიერ ანაბრის ანგარიშზე
იყო შემოტანილი ნაღდი ფულის სახით;
ბ) ანაბარზე დარიცხული სარგებლის განაღდებისას განაღდების საკომისიო არ ვრცელდება;
გ) წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2.1(v) ქვეპუნქტის ა)
და ბ) ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევების
გარდა ანაბრის ანგარიშიდან თანხის განაღდება
ექვემდებარება განაღდების საკომისიოს შემდეგი
ოდენობით:
მინიმუმ
GEL
მინიმუმ
USD/EUR/GBP
(vi) ანაბრის
ანგარიშიდან
ანაბრის
და
მასზე
ა)
ანაბრის
ანგარიშიდან
თანხის
გადარიცხვა
დარიცხული სარგებლის თანხის გადარიცხვის
შესაძლებელია მხოლოდ მეანაბრის ანაბრის მომსახურე
პირობები და გადარიცხვის საკომისიო:
ანგარიშზე;
ბ)
ანაბრის
ანგარიშიდან
ნებისმიერი
თანხის
ბანკი /________________/

მეანაბრე /________________/
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(vii)

ანაბრის მომსახურე ანგარიშის მომსახურების
ტარიფები და პირობები:
(viii) ანაბრის ფინანსური ხარჯების მოცულობა:
(ix) ანაბარზე თავდაპირველი/მინიმალური შენატანის
მოცულობა:
(x)
ანაბრის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
მოცულობა
(დაანგარიშებულია
მაგალითის
სახით):

გადარიცხვა მეანაბრის ანაბრის მომსახურე ანგარიშზე
ხდება საკომისიოს გადახდის გარეშე.
განსაზღვრულია
ანაბრის
მომსახურე
ანგარიშის
სტანდარტული პირობებით
ანაბარს ფინანსური ხარჯები არ გააჩნია
განუსაზღვრელი ოდენობით

(xi)

მაგალითად: თუ მიმდინარე წლის [რიცხვი] [თვე]
მეანაბრე ანაბარზე განათავსებს 100 GEL / USD / EUR /
GBP და შემდგომში არ განახორციელებს შენატან(ებ)ს,
ანაბრის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს
GEL
%–ს; USD
%-ს; EUR
%-ს; GBP
%-ს.
არ არის განსაზღვრული

(ii)
(iii)

GEL [პროცენტი ციფრებით]([პროცენტი სიტყვიერად])
USD [პროცენტი ციფრებით]([პროცენტი სიტყვიერად])
EUR [პროცენტი ციფრებით]([პროცენტი სიტყვიერად])
GBP [პროცენტი ციფრებით]([პროცენტი სიტყვიერად])
ცვლადი
ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან

ანაბრის ანგარიშიდან ანაბრის ან/და მასზე
დარიცხული სარგებლის განაღდების დღიური
ლიმიტი:
2.2.2. სარგებელი:
(i)
საპროცენტო განაკვეთი (წლიური):

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:
ანაბარზე
სარგებლის
დარიცხვის
დაწყების
თარიღი:
(iv) დარიცხული სარგებლის მეანაბრისათვის გაცემა
განხორციელდება:
2.2.3. დამატებითი პირობები

ყოველთვიურად
მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე
შეწყვეტის
უფლება,
რაც
არ
ითვალისწინებს
დამატებით საკომისიოს ან/და პირგასამტეხლოს.

3.
სხვა პირობები
3.1.
წინამდებარე ანაბრის ხელშეკრულება, მისი თავსართი (ანაბრის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები),
ანაბრის (დეპოზიტის) ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები და მათი დანართები, მასში შესული ცვლილებების და
და დამატებების ჩათვლით წარმოადგენს ერთიან ხელშეკრულებას.
3.2.
ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომლის სტანდარტულ პირობებსაც წინასწარ, ხელშეკრულების
დადებამდე, გაცნობილ იქნა მეანაბრე. ხელშეკრულება მისთვის ხელმისაწვდომია ბანკის ელექტრონულ არხებში (მათ
შორის და არამარტო, ინტერნეტ ბანკი, მობაილ ბანკი, ბანკის ვებ-გვერდი http://libertybank.ge და სხვა ელექტრონული
არხები).
3.3.
მხარეები ხელს აწერენ ხელშეკრულების ყველა გვერდს.

ბანკი /________________/

მეანაბრე /________________/
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