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ფიზიკური პირები 

რჩეული მომსახურება 
180 ლარი - წლიური გადასახადი 

18 ლარი - თვიური გადასახადი 

ანგარიშის გახსნა უფასო 

ანგარიშის მომსახურება უფასო 

გადარიცხვები 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით უფასო 

საგადახდო დავალების მომზადების საკომისიო უფასო 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ლარი 1 ლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - აშშ დოლარი 10 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - ევრო და სხვა 
ვალუტები 

10 ევრო 

სწრაფი გადარიცხვა 2 ლარი 

გადარიცხვები (Mycredo.ge) 

თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით უფასო 

საგადახდო დავალების მომზადების საკომისიო უფასო 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ლარი*** 0.30 ლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - აშშ დოლარი 10 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - ევრო და სხვა 
ვალუტები 

10 ევრო 

სალაროს ოპერაციები (ბანკის სერვის ცენტრებში) 

თანხის გატანა** 

ლარი თანხის 0.1% (მინიმუმ 0.2 ლარი) 
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ვალუტა თანხის 0.5%. (მინიმუმ 0.5 ლარი) 

სესხის თანხის გატანა უფასო 

ანაბრის თანხის გატანა უფასო 

თანხის შეტანა 

ნებისმიერი ვალუტა რუსული რუბლის გარდა უფასო 

რუსული რუბლის შეტანა  თანხის 1% 

MasterCard Standard სადებეტო ბარათი 

ბარათის ვადა 3 წელი 

ბარათის მომსახურება უფასო 

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

უფასო 

თანხის განაღდება 

კრედო ბანკის ბანკომატებში უფასო 

კრედო ბანკის ფილიალებში უფასო 

სხვა ბანკების ფილიალებში თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 აშშ დოლარი/ 4 ევრო) 

პარტნიორ ბანკომატებში უფასო 

სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 აშშ დოლარი / 3 ევრო) 

თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი 

კრედო ბანკის ფილიალებში ულიმიტო 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებში 5 000 ლარი 

სხვა ბანკების ფილიალებში 2 000 ლარი 

კრედო ბანკის ბანკომატებში 20 000 ლარი 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში 20 000 ლარი 
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სხვა ბანკების ბანკომატებში 5 000 ლარი 

ყიდვის ლიმიტი 15 000 ლარი 

PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი 

VISA საკრედიტო ბარათი (უსახელო) 

ბარათის ვალუტა  ლარი  

მომსახურების საკომისიო 

ბარათის მომსახურების საკომისიო  

(ყოველწლიური)  7 ლარი  

ბარათის მოქმედების ვადა  4 წელი  

ანგარიშის და გადარიცხვის საკომისიოები 

საკრედიტო ბარათის მომსახურების                                                                                        უფასო                                                                 

საკომისიო 

საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან                                                                                 3.9% მინ 5.9 ლარი                                                                                                       

თანხის გადარიცხვა  სხვა ანგარიშზე 

განაღდების დღიური ლიმიტები 

კრედო ბანკის ბანკომატებში  2000 ლარი  

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 

ბანკომატებში  
2000 ლარი  

სხვა ბანკების ბანკომატებში  2000 ლარი   

ყიდვის ლიმიტი   ულიმიტო  

PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი  
100 ლარი  

ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა) 
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ადგილობრივ სტოპ სიაში   უფასო  

საერთაშორისო სტოპ სიაში  50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)  

ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში 

საერთაშორისო ობიეტებში  უფასო  

ადგილობრივ ობიექტებში  უფასო  

ინტერნეტში  უფასო  

თანხის განაღდების საკომისიო 

კრედო ბანკის ბანკომატებში  2,9% მინუმუმ 4,9 ლარი 

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 

ბანკომატებში  
3,9% მინიმუმ 5,5 ლარი  

სხვა ბანკების ბანკომატებში  5,9% მინიმუმ 10 ლარი  

MasterCard სადებეტო ბარათი ემიგრანტი 
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო / რუბლი 

მომსახურების საკომისიო 

ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო 
ერთჯერადი, ბანკის სერვისცენტრში შეძენის 
შემთხვევაში  

0 ლარი  

ძირითადი ბარათის ღირებულება ონლაინ ბანკით 
(MyCredo) შეძენის შემთხვევაში საქართველოში 
მიწოდების სერვისით 

15 ლარი  

ძირითადი ბარათის საკურიერო მომსახურება 
ონლაინ ბანკით (MyCredo) შეძენის შემთხვევაში 
საზღვარგარეთ მიწოდების სერვისით 

179 ლარი 

ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების 
შემთხვევაში) საქართველოში მიწოდების სერვისით 

15 ლარი  

ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების 
შემთხვევაში) საზღვარგარეთ მიწოდების სერვისით 

179 ლარი 

ბარათის მოქმედების ვადა  3 წელი  

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში  ულიმიტო  

კრედო ბანკის ბანკომატებში  2500 ლარი  
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UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
ბანკომატებში  

6000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)  

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
სერვისცენტრებში  

5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)  

სხვა ბანკების ბანკომატებში  6000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)  

სხვა ბანკების სერვისცენტრებში  2000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)  

პოსები და იკომერსი 10000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

ადგილობრივ სტოპ სიაში   უფასო  

საერთაშორისო სტოპ სიაში  50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)  

საერთაშორისო ობიექტებში  უფასო  

ადგილობრივ ობიექტებში  უფასო  

ინტერნეტში  უფასო  

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით 
ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში)  

თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 ლარი)  

სხვა ბანკის სერვისცენტრებში  თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)  

კრედო ბანკის ბანკომატებში  თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.2 ლარი)  

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
ბანკომატებში  

თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.5 ლარი)  

სხვა ბანკების ბანკომატებში  თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 USD / 3 EUR)  

 

პოს-ტერმინალით მომსახურების საკომისიო 

ბანკის ნებისმიერი ბარათით ჩატარებული საბარათე 
ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის - 1.5% 

 

პარტნიორი კომერციული ბანკის Visa Electron/Visa, 
MasterCard/Maestro ბარათით ჩატარებული 
საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში (თიბისი ბანკი, 
ჰალიკ ბანკი საქართველო ) 

ტრანზაქციის თანხის  - 1.6% 

საქართველოში ნებისმიერი რეგისტრირებული 
არაპარტნიორი კომერციული ბანკის Visa 
Electron/Visa, MasterCard/Maestro ბარათით 
ჩატარებული საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის - 1.7%-ს 

უცხო ქვეყნის კომერციული ბანკის Visa Electron/Visa, 
MasterCard/Maestro ბარათით ჩატარებული 
საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის - 1.7% 

შევსებადი თვიური საკომისიო 

საბარათე ტრანზაქციებიდან მიღებული ბანკის 
საკომისიო მეტია ან ტოლი 40 ლარზე (დამუშავებული 
ტრანზაქციები) 

უფასო 

საბარათე ტრანზაქციებიდან მიღებული ბანკის 
საკომისიო ნაკლებია 40 ლარზე (დამუშავებული 

სხვაობა ჩამოიჭრება მიმდინარე ანგარიშიდან 
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ტრანზაქციები). ფისკალური ტერმინალის 
შემთვევაში ემატება 10 ლარი 

ფიქსირებული თვიური საკომისიო 

ტერმინალის თვიური ბრუნვა მეტია 5000 ლარზე 
(დამუშავებული ტრანზაქციები) 

უფასო 

ტერმინალის თვიური ბრუნვა ნაკლებია 5000 ლარზე 
(დამუშავებული ტრანზაქციები). ფისკალური 
ტერმინალის შემთვევაში ემატება 10 ლარი 
 

25 GEL 

დისტანციური მომსახურება  

ინტერნეტ ბანკი ICREDO.GE უფასო 

SMS შეტყობინებები საცალო ოპერაციებზე უფასო 

e-mail მომსახურება უფასო 

სხვა მომსახურება  

ამონაწერის მიღება უფასო 

ცნობის მიღება უფასო 

იურიდიული პირები 

რჩეული მომსახურების ღირებულება 200 ლარი 20 ლარი 

ანგარიშის გახსნა უფასო 

ანგარიში მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო უფასო 

გადარიცხვები 

თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით უფასო 

საგადახდო დავალების მომზადების საკომისიო უფასო 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ლარი 1 ლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - აშშ 
დოლარი 

10 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ* - ევრო და 
სხვა ვალუტები 

10 ევრო 
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ლარის სწრაფი გადარიცხვა 2 ლარი 

 

 

 

სალაროს ოპერაციები (ბანკის სერვის ცენტრებში) 

თანხის გატანა**  

ლარი თანხის 0.1% (მინიმუმ 0.2 ლარი) 

უცხოური ვალუტა თანხის 0.5%. (მინიმუმ 0.5 ლარი) 

სესხის თანხის გატანა უფასო 

ანაბრის თანხის გატანა უფასო 

თანხის შეტანა 

ნებისმიერი ვალუტა რუსული რუბლის გარდა უფასო 

რუსული რუბლის შეტანა  თანხის 1% 

პოს-ტერმინალით მომსახურების საკომისიო 

ბანკის ნებისმიერი ბარათით ჩატარებული 
საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის  - 1.5% 

 

პარტნიორი კომერციული ბანკის Visa Electron/Visa, 
MasterCard/Maestro ბარათით ჩატარებული 
საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის  - 1.6% 

საქართველოში ნებისმიერი რეგისტრირებული 
არაპარტნიორი კომერციული ბანკის Visa 
Electron/Visa, MasterCard/Maestro ბარათით 
ჩატარებული საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის - 1.7%-ს 

უცხო ქვეყნის კომერციული ბანკის Visa Electron/Visa, 
MasterCard/Maestro ბარათით ჩატარებული 
საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში 

ტრანზაქციის თანხის - 1.7% 

შევსებადი თვიური საკომისიო 

საბარათე ტრანზაქციებიდან მიღებული ბანკის 
საკომისიო მეტია ან ტოლი 40 ლარზე 
(დამუშავებული ტრანზაქციები) 

უფასო 
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საბარათე ტრანზაქციებიდან მიღებული ბანკის 
საკომისიო ნაკლებია 40 ლარზე (დამუშავებული 

ტრანზაქციები). ფისკალური ტერმინალის 
შემთვევაში ემატება 10 ლარი 
 

სხვაობა ჩამოიჭრება მიმდინარე ანგარიშიდან 

ფიქსირებული თვიური საკომისიო 

ტერმინალის თვიური ბრუნვა მეტია 5000 ლარზე 
(დამუშავებული ტრანზაქციები) 

უფასო 

ტერმინალის თვიური ბრუნვა ნაკლებია 5000 
ლარზე (დამუშავებული ტრანზაქციები). ფისკალური 
ტერმინალის შემთვევაში ემატება 10 ლარი 
 

25 GEL 

დისტანციური მომსახურება  

ინტერნეტ ბანკი ICREDO.GE უფასო 

SMS შეტყობინებები საცალო ოპერაციებზე  უფასო 

e-mail მომსახურება უფასო 

სხვა მომსახურება  

ამონაწერის მიღება უფასო 

ცნობის მიღება უფასო 

Visa Business სადებეტო ბარათი 

ბარათის ვალუტა  ლარი/აშშ დოლარი/ევრო 

მომსახურების საკომისიო 

ბარათის მომსახურების საკომისიო ერთჯერადი  უფასო  

ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების, პინის 
დაკარვვის შემთხვევაში)  

50 ლარი  

ბარათის მოქმედების ვადა  2 წელი  

განაღდების დღიური ლიმიტები 

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში  ულიმიტო  
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კრედო ბანკის ბანკომატებში  50 000 ლარი  

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
ბანკომატებში  

50 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
სერვისცენტრებში  

50 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

სხვა ბანკების ბანკომატებში  10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

სხვა ბანკების სერვისცენტრებში  10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

ყიდვის ლიმიტი  20 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) 

PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი 

ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)   

ადგილობრივ სტოპ სიაში  უფასო  

საერთაშორისო სტოპ სიაში  50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)  

ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში  

საერთაშორისო ობიეტებში  უფასო 

ადგილობრივ ობიექტებში  უფასო 

ინტერნეტში  უფასო 

თანხის განაღდების საკომისიო  

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით 
ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში)  

თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 ლარი)  

სხვა ბანკის სერვისცენტრებში  თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 აშშ დოლარი/ 4 ევრო) 

კრედო ბანკის ბანკომატებში  თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.2 ლარი) 
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UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების 
ბანკომატებში  

თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.5 ლარი) 

სხვა ბანკების ბანკომატებში  თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 აშშ დოლარი / 3 ევრო) 

 

*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) 

*** ტარიფი ძალაშია 2021 წლის 11 მაისიდან  2022 წლის 1 იანვრამდე. 

 

 

 


