° პირადი საკრედიტო ოფიცრისა და პირადი ბანკირის მომსახურება
° მომსახურება რიგის გარეშე
° სპეციალური მომსახურების სივრცე
° E-mail ბანკინგი
° მულტისავალუტო ანგარიში
° შეღავათიანი ტარიფები პროდუქტებსა და ოპერაციებზე
° განსაკუთრებული დიზაინის MC ბარათი

დანართი N1

საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები

ტარიფები ძალაშია 2020 წლის 14 მაისიდან

ფიზიკური პირი

ყოველწლიური საკომისიო

ყოველთვიური საკომისიო

ტარიფები

მომსახურების ტიპი

მომსახურების ტიპი

უფასო

ანგარიშის გახსნა
ანგარიში მომსახურების ყოველთვიური
საკომისიო

ყოველწლიური
საკომისიო

იურიდიული პირი

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა
ანგარიში მომსახურების
ყოველთვიური საკომისიო

უფასო

უფასო
უფასო

გადარიცხვა

გადარიცხვა
თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის
შიგნით

უფასო

გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით
საგადახდო დავალების მომზადების
საკომისიო
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ ლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* აშშ დოლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* ევრო და სხვა ვალუტები
სწრაფი გადარიცხვა

უფასო

საგადახდო დავალების მომზადების
საკომისიო
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ
ლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის
გარეთ* აშშ დოლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის
გარეთ* ევრო და სხვა ვალუტები
ლარის სწრაფი გადარიცხვა

უფასო
1GEL
10 USD
10 EURO
2 GEL
სალაროს ოპერაციები**

უფასო
1 GEL
10 USD
10 EURO
2 GEL

სალაროს ოპერაციები

თანხის გატანა**
თანხის 0.1% (მინიმუმ 0.2 ლარი)
თანხის 0.5%. (მინიმუმ 0.5 ლარი)
უფასო
უფასო
თანხის შეტანა

ლარი
ვალუტა
სესხის თანხის გატანა
ანაბრის თანხის გატანა

ყოველთვიური საკომისიო

ლარი
ვალუტა
სესხის თანხის გატანა
ანაბრის თანხის გატანა

თანხის გატანა**
თანხის 0.1% (მინიმუმ 0.2 ლარი)
თანხის 0.5%. (მინიმუმ 0.5 ლარი)
უფასო
უფასო
თანხის შეტანა

ნებისმიერი ვალუტა რუსული
რუბლის გარდა
რუსული რუბლის შეტანა

ნებისმიერი ვალუტა რუსული რუბლის
უფასო
გარდა
თანხის 1%
რუსული რუბლის შეტანა
Mastercard Standard სადებეტო ბარათის მომსახურება

უფასო
თანხის 1%
დისტანციური მომსახურება

ბარათის ვადა

3 წელი

ინტერნეტ ბანკი iCREDO.ge

უფასო

MC სადებეტო ბარათი

უფასო

SMS შეტყობინებები საცალო
ოპერაციებზე

უფასო

ბარათის აღდგენა (დაკარგვის,
დაზიანების ან პინ კოდის დავიწყების
შემთხვევაში)

უფასო

e-mail მომსახურება

უფასო

კრედო ბანკის ფილიალებში

უფასო

ამონაწერის მიღება

სხვა ბანკების ფილიალებში
კრედო ბანკის ბანკომატებში
პარტნიორ ბანკომატებში
სხვა ბანკების ბანკომატებში

3% მინიმუმ 8 GEL / 4 USD / 4 EUR
უფასო
უფასო
2% მინიმუმ 6 GEL / 3 USD / 3 EUR

თანხის განაღდება

სხვა მომსახურება

თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი
კრედო ბანკის ფილიალებში

ულიმიტო

პარტნიორი ბანკების ფილიალებში
სხვა ბანკების ფილიალებში
პარტნიორ ბანკომატებში
სხვა ბანკების ბანკომატებში

5000 GEL
2000 GEL
20000 GEL
5000 GEL

უფასო

ცნობის მიღება

უფასო
მიმდინარე ანგარიში

ანგარიშის ვალუტა

ლარი, USD, EUR და სხვა ვალუტები

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ანგარიშის ყოველთვიური
მომსახურება

უფასო

დისტანციური მომსახურება
ინტერნეტ ბანკი ICREDO.ge
SMS შეტყობინებები საცალო
ოპერაციებზე
e-mail მომსახურება

უფასო
მიმდინარე ანგარიში

ანგარიშის ვალუტა
ანგარიშის გახსნა
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება

ლარი, USD, EUR და სხვა ვალუტები

უფასო
უფასო
სხვა მომსახურება

ამონაწერის მიღება
ცნობის მიღება

უფასო

*დამატებით 35 USD/20 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები გადარიცხულ თანხას მიიღებს სრულად. სხვა შემთხვევაში მიმღების თანხას გამოაკლდება შუამავალი ბანკ(ებ)ის ხარჯები
**ლიმიტს ზემოთ თანხის გატანაზე სავალდებულოა წინასწარი გაფრთხილება მაქსიმუმ 3 საბანკო დღით ადრე:
• მაღალმთიანი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 50 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)
• დანარჩენი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 100 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)

