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ბანკი  საკრედიტო შუამავალი 
 

სს ,,კრედო ბანკი“ აგენტი 

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

ხელშეკრულება  

(ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ) 

 

თბილისი                                 თარიღი:  ----  2021 წელი 

 

1. ხელშეკრულების მხარეები 

 

1.1. ბანკი 

საფირმო სახელწოდება სს „კრედო ბანკი“ 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238 

ფაქტობრივი მისამართი ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ. N27 

 

1.2. საკრედიტო შუამავალი 

აგენტი 

   

2. ტერმინთა განმარტება  

2.1. ბანკი - სს „კრედო ბანკი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205232238. 

2.2. კანონმდებლობა - საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტები და საქართველოს ნორმატიულ აქტთა სისტემაში მოქცეული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები. 

2.3. მესამე პირი – ნებისმიერი პირი გარდა ბანკისა ან/და საკრედიტო შუამავალისა. 

2.4. მომსახურება - პოტენციური კლიენტების (შემდგომში ,,კლიენტი“) მოძიება აპლიკაციის მეშვეობით. 

2.5. ხელშეკრულების საფუძველზე, საკრედიტო შუამავალის მიერ განსახორციელებელი მომსახურება. 

2.6. მომსახურების საფასური - ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში გაწეული მომსახურების 

სანაცვლოდ საკრედიტო შუამავლისათვის  ასანაზღაურებელი თანხა.  

2.7. მხარე/მხარეები – ბანკი ან/და საკრედიტო შუამავალი (კონტექსტის შესაბამისად). 

2.8. საკრედიტო შუამავალი (აგენტი) - ნებისმიერი პირი, რომელიც უზრუნველყოფს პოტენციური 

კლიენტ(ებ)ის მოძიებას და საკრედიტო პროდუქტების შეთავაზებას, რომლის რეკვიზიტები 

მითითებულია ხელშეკრულების დანართ N1-ის 1.2 პუნქტში. 

2.9. ხელშეკრულება - წინამდებარე მომსახურების ხელშეკრულება, მისი დანართებისა და მომავალში 

გაფორმებული დამატებითი შეთანხმებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  ჩათვლით. 

2.10. კლიენტი- ბანკის ახალი კლიენტი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ბანკის მომხმარებლად. 

2.11. სამუშაო დღე – დღე, შაბათის, კვირის და კანონმდებლობით განსაზღვრული ოფიციალური 

დასვენების დღეების გარდა. 

2.12. მომსახურება-  მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საკრედიტო შუამავალი 

უზრუნველყოფს ბანკისათვის ,,credo partner” აპლიკაციის მეშვეობით პოტენციური კლიენტ(ებ)ის 

მოძიებას და საკრედიტო პროდუქტების შეთავაზებას, ხოლო ბანკი უზრუნველყოფს მომსახურების 

საფასურის გადახდას. 

2.13.  ,,credo partner” აპლიკაცია -  აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც საკრედიტო შუამავალი 

ავტორიზაციის შედეგად დარეგისტრირდება აგენტად და უზრუნველყოფს მოზიდული 

პოტენციური კლიენტ(ებ)ის შესახებ  ინფორმაციის განთავსებას. 

2.14. საკრედიტო პროდუქტი – ბანკის მიერ კლიენტისათვის შეთავაზებული სესხი/კრედიტი და 

მომსახურება. 

 

3. ხელშეკრულების საგანი  

3.1. მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე, საკრედიტო შუამავალი იღებს ვალდებულებას 

გაუწიოს ბანკს მომსახურება, ხოლო ბანკი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს საკრედიტო 

შუამავალს მომსახურების საფასური.   

3.2. შესასრულებელი მომსახურების პირობებია: 
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ბანკი  საკრედიტო შუამავალი 
 

სს ,,კრედო ბანკი“ აგენტი 

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

3.2.1 საკრედიტო შუამავალი მის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის, ასევე, 

ნებისმიერი ტექნიკური აღჭურვილობის საშუალებით ახორციელებს აპლიკაციის ჩამოტვირთვას 

დასახელებით ,,credo partner” (შემდგომში ,,აპლიკაცია“), რის შედეგადაც მოახდენს რეგისტრაციას 

აპლიკაციაში მითითებული წესე(ებ)ისა  და პირობ(ებ)ის შესაბამისად, ხოლო რეგისტრაციის 

დასრულების შემდეგ  დასტურის მიღების შემთხვევაში დარეგისტრირდება  აგენტად. 

3.3 საკრედიტო შუამავალი უზრუნველყოფს პოტენციური კლიენტის მოძიებას და საკრედიტო 

პროდუქტ(ებ)ის შეთავაზებას, რომლის შესახებ მოძიებულ ინფორმაციას  ატვირთავს აპლიკაციაში 

მითითებული ველების შესაბამისად.  

3.4 საკრედიტო შუამავალის მიერ შესრულებული მომსახურება დადასტურდება აპლიკაციაში 

კონკრეტულ კლიენტზე ინფორმაციის ასახვით. მომსახურება დასრულებულად ჩაითვლება ბანკსა 

და საკრედიტო შუამავლის მიერ მოძიებულ კლიენტ(ებ)ს შორის საკრედიტო  ხელშეკრულების 

დადების მომენტიდან. 

3.5 ბანკი ვალდებულია გადაუხადოს საკრედიტო შუამავალს მომსახურების საფასური ყოველი 

მოძიებული  კლიენტისათვის, რომელიც ბანკში აიღებს სესხს/კრედიტს. 

3.6 ,,credo partner” აპლიკაციაში რეგისტრაციის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში საკრედიტო შუამავალი 

ვალდებულია ბანკის ნებისმიერ სერვის-ცენტრში მოახდინოს ხელშეკრულების განუყოფელი 

ნაწილის დანართი N1-ის  გაფორმება და წარადგინოს სერვის ცენტრში საბანკო ანგარიშის 

რეკვიზიტები ან/და გახსნას სერვის ცენტრში ანგარიში, რომელზეც მოხდება მომსახურების 

საფასურის ჩარიცხვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულება ჩაითვლება 

შეწყვეტილად და  მომსახურების საფასური არ  ანაზღაურდება.  

 

 

4. მომსახურების საფასური და ანგარიშსწორების პირობები 

 

 

4.1 საკრედიტო შუამავლის სამართლებრივი სტატუსი და კანონით გათვალისწინებული 

გადასახადების პირობები დეტალურად  მოცემულია ხელშეკრულების დანართ N1-ში, რომელიც 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

4.2 მომსახურების საფასურის მოცულობა შეადგენს თითოეული მოძიებული კლიენტისათვის 10 ლარს, 

ხოლო გადახდის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების დანართ N1-ში. 

4.3 მხარეთა შორის ანგარიშსწორება წარმოებს შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, ყოველთვიურად 

საანგარიშსწორებო პერიოდში მოძიებული კლიენტების ოდენობის შესაბამისად, რომელთა მიერ 

განხორციელდა სესხის/კრედიტის აღება ბანკთან, წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში, 

4.4 მხარეთა შორის ანგარიშსწორება წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების წესით. 

4.5 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ნებისმიერი სახის ფულადი ვალდებულება, გარდა 

მომსახურების საფასურის გადახდისა, უნდა შესრულდეს ფულადი ვალდებულების წარმოშობის 

თარიღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.  

4.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, საავანსო გადახდის 

შემთხვევაში გადახდის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი 

ოფიციალური კურსის შესაბამისად, ხოლო მომსახურების ან მისი ნაწილის შესრულების შემდგომ 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში, აღნიშნულ მიღება-ჩაბარების აქტში 

მითითებული მომსახურების ფაქტობრივად მიღების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის 

მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის შესაბამისად, თუ კანონმდებლობით ან/და 

ხელშეკრულების დანართი N1-ით  სხვა პირობა არ არის განსაზღვრული. 

4.7 ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია წინამდებარე 

ხელშეკრულების 3.6 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით ბანკს წარუდგინოს საბანკო 

რეკვიზიტები ან გახსნას ახალი ანგარიში. 
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ბანკი  საკრედიტო შუამავალი 
 

სს ,,კრედო ბანკი“ აგენტი 

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

4.8 კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადის/გადასახდელების ბიუჯეტში გადახდა მოხდება 

კანონმდებლობით (მათ შორის საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და შესაბამისი 

ინსტრუქციებით) დადგენილი წესის შესაბამისად. 

4.9 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში(გარდა 3.6 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) 

ბანკი საკრედიტო შუამავალს უხდის ფაქტობრივად შესრულებული მომსახურების ღირებულების 

პროპორციულად, რომელიც შეწყვეტის მომენტში არ არის ანაზღაურებული. 

 

 

 

 

5.1. მხარეთა უფლება-მოვალეობები 

5.2. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია პირადად შეასრულოს მომსახურება საკუთარი ხარჯით და 

ტექნიკური აღჭურვილობით ხარისხიანად.  

5.3. ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს გააკონტროლოს საკრედიტო შუამავალის მიერ 

მომსახურების შესრულების პროცესი და ამ მიზნით მოსთხოვოს საკრედიტო შუამავალს ნებისმიერი 

სახის ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენა ან/და საკუთარი წარმომადგენლის დაშვება 

მომსახურების შესრულების ადგილზე, ფაქტობრივი გარემოებების გადამოწმების მიზნით. 

5.4. მომსახურება ან/და მისი ნაწილი ითვლება ჯეროვნად შესრულებულად კლიენტ(ებ)ის შესახებ 

ინფორმაციის  ,,credo partner”  აპლიკაციაში ატვირთვის დღიდან. 

5.5. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს ნებისმიერი სახის 

ინფორმაცია და საქმის მიმდინარეობა ბანკის მიერ განხორციელებული მოთხოვნისთანავე. ასევე, 

ვალდებულია ბანკს შეუთანხმოს ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შემდგომში გავლენას იქონიებს 

საქმის მსვლელობაზე. 

5.6. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია უზრუნველყოს კლიენტისაგან მიღებული/მოძიებული 

ინფორმაციის სწორად ასახვა აპლიკაციის ფორმაში (მათ შორის მოთხოვნილი დოკუმენტების 

ატვირთვა/მიმაგრება).  

5.7. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები ვრცელდება საკრედიტო შუამავლის მიერ 

განხორციელებულ ნებისმიერ მოქმედებაზე, რაც უკავშირდება  ,,credo partner” აპლიკაციაში 

რეგისტრაციასა და შემდგომ პროცედურებს. 

5.8. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია, აგრეთვე, მიაწოდოს ბანკს ისეთი გარემოების ცვლილების 

შესახებ (მათ შორის საკუთარი სტატუსის, როგორც სამართლებრივი, ისე საგადასახადო 

მიზნებიდან გამომდინარე), რამაც შესაძლოა რაიმე სახის გავლენა იქონიოს ერთ-ერთი მხარის მიერ 

უშუალოდ ხელშეკრულებით ან/და მესამე პირის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. 

5.9. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების მთელი ვადის მანძილზე, 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად მიაწოდოს ბანკს ყველა საჭირო 

დოკუმენტაცია (მათ შორის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, პირველადი საგადასახადო 

დოკუმენტი და ა.შ.) თუ აღნიშნული დოკუმენტების მიწოდება შესაძლებელია საკრედიტო 

შუამავალის გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი ფორმიდან და სტატუსიდან 

გამომდინარე. 

5.10. მხარეები თანხმდებიან, რომ ბანკი უფლებამოსილია არ გადაუხადოს საკრედიტო შუამავალს 

მომსახურების საფასური, თუ საკრედიტო შუამავალი დაარღვევს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

რაიმე სახის ვალდებულებას, მათ შორის, თუ საკრედიტო შუამავალის მიერ სრულად არ იქნება 

წარმოდგენილი ხელშეკრულების 5.9. პუნქტითა და 3.6 პუნქტით განსაზღვრული 

დოკუმენტაცია/ინფორმაცია. 

5.11. ,,credo partner”  აპლიკაციაში არასწორი მონაცემების ატვირთვის დღიდან 10 (ათი) კალენდარული 

დღის ვადაში მომსახურებაში რაიმე სახის ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია 

მოსთხოვოს საკრედიტო შუამავალს: ა) ნაკლის გამოსწორება ბანკის მიერ განსაზღვრულ ვადაში; 

ან/და ბ) გადახდილი მომსახურების საფასურის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სრულად უკან 

დაბრუნება. 
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5.12. საკრედიტო შუამავალი უფლებამოსილია თანხის მიღებიდან 5(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში 

წაუყენოს პრეტენზია ბანკს მიღებული თანხის ოდენობის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მიღებული თანხა ჩაითვლება დადასტურებულად. 

5.13. საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია: ა) კლიენტ(ებ)ს მიაწოდოს მის ხელთ არსებული სრული, 

უტყუარი ინფორმაცია, ბ) არ მიაწოდოს  ისეთი ინფორმაცია, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება 

და შეცდომაში შეიყვანს კლიენტ(ებ)ს გადაწყვეტილების მიღების დროს.  

5.14. საკრედიტო შუამავალი  ვალდებულია კლიენტ(ებ)ის მონაცემთა დამუშავება (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) და ბანკისათვის გადაცემა ,,credo partner”  აპლიკაციაში ატვირთის გზით, 

განახორციელოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრული 

მოთხოვნების დაცვით, ხოლო თუ მონაცემთა დამუშავებისთვის ან/და გადაცემისთვის კანონი 

ითვალისწინებს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას, მოიპოვოს და წარუდგინოს ბანკს საჭიროების 

შემთხვევაში აღნიშნული თანხმობა (წერილობით ან ელექტრონული ფორმით). წინამდებარე 

ხელშეკრულების საფუძველზე, საკრედიტო შუამავალის მიერ ამ მონაცემების ბანკისათვის 

მიწოდების ფაქტი გულისხმობს კლიენტისაგან თანხმობის მოპოვებას და აღარ საჭიროებს ბანკის  

მიერ ასეთი დასტურის მოპოვებას. საკრედიტო შუამავალი თავად არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ 

ზიანზე/ზარალზე, რომელიც შესაძლოა მიადგეს ბანკს აღნიშნული ვალდებულების 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში. 

5.15. საკრედიტო შუამავალი აცნობიერებს და ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით აცხადებს თანხმობას, რომ 

ბანკი უფლებამოსილია განახორციელოს საკრედიტო შუამავლის, საქართველოს კანონის 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ გათვალისწინებული, პერსონალური მონაცემების 

დამუშავება. კერძოდ, ბანკი უფლებამოსილია, საკრედიტო შუამავლის შესახებ ინფორმაცია, 

როგორც ბანკთან  დაკავშირებული პირი მიაწოდოს კლიენტ(ებ)ს, მათ შორის კლიენტებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებითაც, კანონით გათვალისწინებული საფუძვლითა და მიზნით. 

საკრედიტო შუამავლის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია 

გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი 

არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება 

განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. 

 

 

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

6.1 ბანკი უფლებამოსილია, საკრედიტო შუამავალის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი 

ვალდებულების დარღვევისათვის მოთხოვოს საკრედიტო შუამავალს ერთჯერადი პირგასამტეხლო 

მომსახურების საფასურის მოცულობის 5%–ის ოდენობით და ყოველდღიური პირგასამტეხლო 

მომსახურების საფასურის მოცულობის 0.5%-ის ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული 

დღისათვის, დარღვეული ვალდებულების სრულად შესრულებამდე. 

6.2 ბანკი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, არ გადაუხადოს საკრედიტო შუამავალს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახდელი (მომსახურების საფასური და სხვა), რაც 

შესაბამისი მოცულობით გაიქვითება საკრედიტო შუამავალის მიერ ბანკისათვის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ გადასახდელში (პირგასამტეხლო, ზიანის ანაზღაურება და სხვა), მიუხედავად 

იმისა, თუ ერთ-ერთი მოთხოვნის ვადა არ იქნება დამდგარი გაქვითვის მომენტისთვის, რის 

თაობაზეც ბანკი აცნობებს საკრედიტო შუამავალს. ამასთან, თუ ბანკის მოთხოვნა და საკრედიტო 

შუამავალის ფინანსური ვალდებულებები სხვადასხვა ვალუტაშია, ბანკი უფლებამოსილია, 

გაქვითვის მიზნით დაანგარიშება განახორციელოს ბანკის მიერ დაანგარიშების დღისთვის 

დადგენილი კომერციული კურსით. 

6.3 მხარეთა შეთანხმებით, იმ შემთხვევაში, თუ საკრედიტო შუამავლის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით დადგენილი ნებისმიერი ვალდებულებების დარღვევისათვის, ბანკის მიმართ 

ნებისმიერ ორგანოს წარმოეშობა ნებისმიერი სახის მოთხოვნა ჯარიმის/ზიანის/ზარალის გადახდის 

სახით, საკრედიტო შუამავალი ვალდებულია დაუყონებლივ აუზანღაუროს ბანკს მოთხოვნილი 

ჯარიმა/ზიანი/ზარალი სრული მოცულობით. 
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7. კომუნიკაცია მხარეთა შორის 

7.1 მხარეთა შორის ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა უნდა ატარებდეს წერილობით ან/და 

ელექტრონულ ფორმას. 

7.2 შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს. შეტყობინება 

მიღებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ შეტყობინების გამგზავნ მხარეს შეტყობინება 

დაუბრუნდება გაგზავნილ ფაქტობრივ ან/და ელექტრონულ მისამართზე შეტყობინების ადრესატის 

ადგილსამყოფელის ან/და უშუალოდ მისამართის არარსებობის გამო ან/და თუ ადრესატი თავს 

აარიდებს შეტყობინების მიღებას. 

7.3 მხარეები ურთიერთობას განახორციელებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ფაქტობრივ და 

ელექტრონულ მისამართებზე. თითოეული მხარე ვალდებულია აღნიშნული მისამართ(ებ)ის 

ცვლილების შესახებ დროულად აცნობოს მეორე მხარეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხარის მიერ 

აღნიშნულ მისამართზე განხორციელებული კომუნიკაცია ჩაითვლება ჯეროვნად შესრულებულად. 

 

8. კონფიდენციალურობა 

8.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სახის ინფორმაცია არის 

კონფიდენციალური და მისი მესამე პირისათვის სრულად ან ნაწილობრივ გადაცემა დაუშვებელია 

მეორე მხარის წინასწარი თანხმობის გარეშე. ამასთან, აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება ინფორმაციას: 

8.1.1 თუ უშუალოდ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, მისი გადაცემა 

შესაძლებელია მესამე პირისთვის. 

8.1.2 თუ ის ცნობილი იყო მხარისათვის ხელშეკრულების გაფორმებამდე, კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

სრული დაცვით. 

8.1.3 რომლის მესამე პირისათვის გადაცემაც სავალდებულოა კანონმდებლობით. 

8.2 ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ბანკი უფლებამოსილია, საკრედიტო შუამავალის 

დამატებითი თანხმობის გარეშე: 

8.2.1 საკრედიტო შუამავალის შესახებ მის ხელთ არსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გადასცეს 

მესამე პირს, თუ აღნიშნული გადაცემა აუცილებელია ბანკის უფლებებისა და კანონიერი 

ინტერესების დაცვისათვის, საკრედიტო შუამავალის მიმართ არსებული რაიმე სახის მოთხოვნის 

მესამე პირისათვის დასათმობად (მათ შორის აღნიშნულ მესამე პირთან მოლაპარაკების პროცესში) 

ან/და საკრედიტო შუამავალის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

მონიტორინგის მიზნით. 

 

9. პრეტენზიები და დავები 

9.1 ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სახის პრეტენზია მხარეებმა ერთმანეთს უნდა 

წაუყენონ ხელშეკრულებით განსაზღვრული საკომუნიკაციო ერთი ან რამდენიმე არხით. 

პრეტენზიის მიმღები მხარე ვალდებულია მისი მიღებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში სრულად ან 

ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს აღნიშნული პრეტენზია ან განაცხადოს მოტივირებული უარი მის 

დაკმაყოფილებაზე. 

9.2 ხელშეკრულების ირგვლივ წამოჭრილი ნებისმიერი დავა წყდება მოლაპარაკებით. დავის 

მოუგვარებლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს. ამასთან, მხარეები 

თანხმდებიან, რომ დავასთან დაკავშირებით პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ბანკის 

სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება მიქცეული იქნება დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად.  

 

10. ხელშეკრულების მოქმედება და შეწყვეტა 
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---------------------  --------------------- 

10.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ დადასტურების მომენტიდან და მოქმედებს მხარეთა 

მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე. 

10.2 მომსახურების ან/და ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა დასაშვებია: 

10.2.1 ბანკის მიერ, თუ საკრედიტო შუამავალი დაარღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ რაიმე სახის 

ვალდებულებას. 

10.2.2 ბანკის მიერ, თუ საკრედიტო შუამავალი დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.6 პუნქტით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას. 

10.2.3 ორივე მხარის მიერ ნებისმიერ დროს, რის თაობაზეც მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს 10 (ათი) 

დღით ადრე წერილობით შეატყობინოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის 

თაობაზე. 

10.2.4 საკრედიტო შუამავალის მიერ, თუ ბანკი დაარღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ რაიმე სახის 

ვალდებულებას და აღნიშნული დარღვევა არ გამოსწორდება ბანკის მიერ საკრედიტო 

შუამავალისაგან შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 

10.2.5 მხარეთა შეთანხმებით. 

10.2 საკრედიტო შუამავალის მიერ ან/და საკრედიტო შუამავალის მიზეზით ბანკის მიერ მომსახურების 

ან/და ხელშეკრულების ვადამდე სრულად ან ნაწილობრივ შეწყვეტის შემთხვევაში, ბანკი 

ვალდებულია, საკუთარი შეხედულებისამებრ: ა) გადაუხადოს საკრედიტო შუამავალს 

მომსახურების საფასური მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული მომსახურების პროპორციულად; 

ან ბ) ყოველგვარი ზიანის ანაზღაურებისა და მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე, უარი 

განაცხადოს არასრულად ან/და არაჯეროვნად შესრულებული მომსახურების მიღებაზე და 

მოითხოვოს გადახდილი თანხის (მათ შორის - მომსახურების საფასურისაც, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) სრულად უკან დაბრუნება. 

 

11    ზოგადი პირობები 

11.2 ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებები საკრედიტო შუამავალმა უნდა შეასრულოს 

პირადად. საკრედიტო შუამავალი არ არის უფლებამოსილია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

უფლება-მოვალეობები სრულად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს, ბანკის წინასწარი 

თანხმობის გარეშე, თუმცა აღნიშნული შეზღუდვა არ გამორიცხავს ბანკის უფლებამოსილებას, რომ 

ნებისმიერი შესრულება (როგორც ვადამოსული, ისე ვადამოუსვლელი მოთხოვნის) მიიღოს მესამე 

პირისგან. 

11.3 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების რაიმე პირობა, კანონმდებლობის შესაბამისად, ვერ 

გავრცელდება საკრედიტო შუამავალზე მისი სტატუსიდან გამომდინარე, აღნიშნული არ გამოიწვევს 

ხელშეკრულების სრულად ბათილობას და საკრედიტო შუამავალზე გავრცელდება მხოლოდ ის 

პირობები, რომლებიც მისი სტატუსიდან გამომდინარე შესაძლებელია რომ გავრცელდეს მასზე.  

11.4 ყველა საკითხი, რაც არ არის დარეგულირებული ხელშეკრულებით, რეგულირდება 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

11.5 ხელშეკრულების თითო იდენტური ეგზემპლარი გადაეცემა მხარეებს. 

12 მხარეთა ხელმოწერები 

 

 

ბანკი                                                                                                                        საკრედიტო შუამავალი 
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ხელშეკრულების (ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ) 

  დანართი N1 ხელშეკრულების ნომერი  -  _________ 

ადგილმდებარეობა                      თარიღი 

 

1.  მხარეები 

 

ბანკი 

საფირმო სახელწოდება სს „კრედო ბანკი“ 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238 

ფაქტობრივი მისამართი ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ. N27 

წარმომადგენელი (ხელმომწერი პირი) 

სახელი და გვარი  

პირადი ნომერი  

სტატუსი  

 

1.1. საკრედიტო შუამავალი 

საფირმო სახელწოდება/სახელი და გვარი  

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი  

ფაქტობრივი/საცხოვრებელი მისამართი  

წარმომადგენელი (ხელმომწერი პირი) 

სახელი და გვარი  

პირადი ნომერი  

სტატუსი  

  

  

1.3 მომსახურების საფასურის 

მოცულობა 

თითოეული მოძიებული კლინეტისათვის 10 ლარი. (რომლის 

მიერაც მოხდება სესხის აღება სს ,,კრედო ბანკში“ 

წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში) 

 

 

1.4 კანონმდებლობით 

განსაზღვრული 

გადასახადები/გადასახდელები 

მომსახურების საფასური მოიცავს კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ გადასახადებს/გადასახდელებს (მათ შორის 

საკრედიტო შუამავლის  სახელით გადასახდელ საპენსიო 

შენატანს). 

 

1.5 სხვა ხარჯები მომსახურების საფასური მოიცავს მომსახურებასთან 

დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.  

 

1.6 მომსახურების საფასურის 

გადახდის პირობები 

ანზღაურება განხორციელდება ყოველი  მომდევნო თვის 15 

რიცხვამდე, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით საკრედიტო 

შუამავლის საბანკო ანგარიშის ნომერზე: GE------------------------ 
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---------------------  --------------------- 

1.7 პირგასამტეხლოს მოცულობა ბანკი  უფლებამოსილია, საკრედიტო შუამავალის მიერ 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი ვალდებულების 

დარღვევისათვის მოთხოვოს საკრედიტო შუამავალს 

ერთჯერადი პირგასამტეხლო მომსახურების საფასურის 

მოცულობის 5%–ის ოდენობით და ყოველდღიური 

პირგასამტეხლო მომსახურების საფასურის მოცულობის 0.5%-ის 

ოდენობით, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის, 

დარღვეული ვალდებულების სრულად შესრულებამდე. 

 

1.8 საკრედიტო შუამავლის გადასახადის გადამხდელისა და საპენსიო სქემაში მონაწილეობის სტატუსი 

1.8.1 დღგ-ის გადამხდელი კი ან არა 

1.8.2 მიკრობიზნესის სტატუსი კი (სერტიფიკატის ნომერი: ---) ან არა  

1.8.3 ფიქსირებული გადასახდის 

გადამხდელის სტატუსი 

კი (სერტიფიკატის ნომერი: ---) ან არა 

1.8.4 საპენსიო სქემაში 

მონაწილეობის სტატუსი 

კი ან არა 

1.8.5 საკრედიტო შუამავალი 

წარმოადგენს ნოტარიუსს ან 

კერძო აღმასრულებელს 

კი ან არა 

 

1.9 სპეციფიკური პირობები  

 

 

 

1. მხარეთა ხელმოწერები 

 

 

ბანკი                                                                                                საკრედიტო შუამავალი 

 

/____________________/                                                                                         /____________________/ 

 

 

 

 

 


