


Mycredo - კრედო ბანკის მობილური
აპლიკაცია ფიზიკური პირებისთვის,
რომელიც მორგებულია მომხმარებლის
ქცევასა და საჭიროებებს.
მისი მარტივი ფუნქციონალი და დიზაინი
იძლევა აპლიკაციის მაქსიმალურად
კომფორტულად გამოიყენებისა და
სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე სასურველი
საბანკო ოპერაციის განხორციელების
შესაძლებლობას.



რეგისტრაცია 

Mycredo.ge ონლაინ ბანკის სარგებლობისთვის
დააჭირეთ ღილაკს რეგისტრაცია

და შეიყვანეთ მომხმარებლის მონაცემები

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია

 შეიყვანეთ დაბადების თარიღი და
 პირადი ნომერი
 
 მონიშნეთ ველი ვეთანხმები წესებს და
 პირობებს და დააჭირე ღილაკს შემდეგი

 გააგრძელე პროცედურა და დაასრულე
 რეგისტრაცია



ავტორიზაცია

ავტორიზაციისთვის შეიყვანეთ მომხმარებლის
სახელი, პაროლი და დააჭირეთ ღილაკს შესვლა



სწრაფი წვდომის მენიუ
 პირველი ღილაკი  - მთავარი გვერდი 
 მეორე ღილაკი - ფულადი ოპერაციები 

სახელი,გვარი
USERNAME

 მესამე ღილაკი - პროდუქტები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ანგარიშები
 და ბარათები, ანაბრები, ასევე სესხები და განვადებები
 მეოთხე ღილაკი - ტრანზაქციები 
 მეხუთე ღილაკი მეტი - პარამეტრები ვალუტის კურსი, ლოკაცია, კონტაქტი,
 კონფიდენციალურობა, მონაცემების გასუფთავება და გასვლა



გადარიცხვები

ფულადი გადარიცხვა - ფულად ოპერაციების
ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ აირჩიოთ
გადარიცხვის ფანჯარა. სადაც შეძლებთ
გადარიცხვის განხორციელებას საკუთარ
ან სხვის ანგარიშზე 



საკუთარ ანგარიშზე - გადარიცხვის
შემთხვევაში აირჩიეთ:

 ანგარიში, რომლიდანაც რიცხვათ თანხას
 მიმღები ანგარიში

მიუთითეთ გადარიცხვის დანიშნულება 
ან დატოვეთ უკვე მითითებული 
„პირადი გადარიცხვა“
შეიყვანეთ თანხა და დააჭირეთ ღილაკს 
გადარიცხვა 



სხვის ანგარიშზე - გადარიცხვის
შემთხვევაში შეიყვანეთ:

 მიმღების ანგარიში და სახელი
 თანხა

მიუთითეთ გადარიცხვის დანიშნულება
ან დატოვეთ უკვე მითითებული
„პირადი გადარიცხვა“
აირჩიეთ  ანგარიში და დააჭირეთ ღილაკს
გადარიცხვა



მობილურის შევსება - ფულადი ოპერაციების ღილაკზე
დაჭერით შეგიძლიათ აირჩიოთ მობილურის შევსება

აირჩიეთ ნომერი თქვენი კონტაქტებიდან ან შეიყვანეთ ახალი ნომერი 
დააჭირეთ ღილაკს შემდეგი და მიუთითეთ გადასახდელი თანხა

აირჩიეთ ანგარიში და დააჭირეთ ღილაკს გადახდა



კომუნალური გადახდა - ფულადი ოპერაციების
ფანჯარაზე გადასვლით - აირჩიეთ კომუნალური
გადახდა.
აირჩიეთ შესაბამისი გადახდა და
შექმენით ან გადაიხადეთ შაბლონის გარეშე



გზავნილის განაღდება - შესაძლებელია 
ონლაინ Mycredo.ge-ს გამოყენებით 
გახსენით ფულადი ოპერაციების ფანჯარა 
და აირჩიეთ  გზავნილის განაღდება აღნიშნული
ოპერაციისთვის აუცილებელია გქონდეთ
ანგარიში შესაბამის ვალუტაში
 
 ჩამონათვალში აირჩიეთ თქვენთვის
 სასურველი სისტემა 
 მიუთითეთ გზავნილის კოდი და თანხა
 აირჩიეთ ანგარიში და დააჭირეთ ღილაკს
 გზავნილის მიღება



ტრანზაქციები

ტრანზაქციების ისტორიაში შეგიძლიათ 
აირჩიოთ და გაფილტროთ ტრანზაქციები: 
ტიპის, ანგარიშის ან ბარათის მეშვეობით. 
თქვენთვის სასურველი ფილტრის შერჩევის
შემდეგ დააჭირეთ ღიკალს არჩევა



პარამეტრები
სწრაფი წვდომის მენიუში ღილაკ მეტზე დაჭერით შეგიძლიათ მართოთ თქვენი  პარამეტრები: 

 ატვირთოთ ახალი პროფილის სურათი
 შეცვალოთ პაროლი 
 შეცვალოთ ქავერის სურათი
 მართოთ ანგარიშები
 გამოაჩინოთ დღის ხარჯი მთავარ გვერდზე

 აირჩიოთ ავტორიზაციის თქვენთვის 
 სასრუველი მეთოდი
 გააქტიუროთ Fingerprint და პასკოდი 
 ენების ფუნქციონალიდან შეგიძლიათ
 შეცვალოთ ენები მათ შორის ქართული ენის
 არჩევისას აირჩიოთ მეგრული ან სვანური ენა

სახელი,გვარი
USERNAME



ლოკაციები
სწრაფი წვდომის მენიუში ღილაკ მეტზე დაჭერით და შემდეგ ლოკაციების არჩევით -  შეგიძლიათ
ნახოთ კრედო ბანკის სერვის ცენტრების და ბანკომატების ლოკაციები. 
ლოკაციების გასააქტიურებლად დააჭირეთ ღილაკს „ გააქტიურება“ 
Mycredo-ს მობაილ ბანკი ავტომატურად გიჩვენებთ თქვენთან ახლოს მდებარე ბანკომატების და
სერვისცენტრების ლოკაციებს

სახელი,გვარი
USERNAME



სწრაფი წვდომის მენიუში ღილაკ მეტზე
გადასვლის შემდეგ ღილაკ გასვლაზე
დაკლიკებით გამოდიხართ Mycredo-ს
მობილური ბანკიდან

ისარგებლეთ, კრედო ბანკის ახალი
მობაილ ბანკით და გაიმარტივეთ
თქვენი ყოველდღიურობა
კითხვების ან სხვა ნებისმიერი

საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ,

დაუკავშირდეთ (24/7) სატელეფონო

ცენტრს, ნომერზე  *4242

სახელი,გვარი
USERNAME


