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სერვის ცენტრი                             

თარიღი 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები 

საბავშვო დეპოზიტის ხელშეკრულება N  

 

დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი 

 

 დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი = [---] 

 დეპოზიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი = [---] 

 დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი = [---] 

 

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია 

 დეპოზიტის ერთჯერადი შენატანი = [---] 

 საბავშვო დეპოზიტის დასრულების ვადა= [---] 

 ვადაზე ადრე გამოტანილ თანხაზე დარიცხული წლიური პროცენტი = [---] % (დეპოზიტის 

პროცენტი). ამასთან, კლიენტის მიერ მისაღები საპროცენტო სარგებელი შეადგენს საბავშვო 

დეპოზიტის შეწყვეტის პერიოდისთვის, საპროცენტო სარგებლის კაპიტალიზაციის ბოლო 

თარიღში გადახდილ საპროცენტო სარგებელს. 

 მომხმარებელს აქვს ხელშეკრულებსი ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება. 

 „თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის 

ფარგლებში“. 

 საპროცენტო განაკვეთის და/ან ხელშეკრულების სხვა პირობების ცვლილების, ასევე 

ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემთხვევაში მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება 

წერილობით / ელექტრონული ფოსტით / ინტერნეტ-ბანკინგით / მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებით ცვლილებამდე არანაკლებ 2 თვით ადრე. 

 მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ფინანსური ორგანიზაციის 

პრეტენზიების სამსახურში ზეპირი, წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან 

ელექტრონული ფორმით. 

 

 უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე 

აყენებს! ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი 

მნიშვნელოვნად შეამციროს; ლარის შესაძლო 15%-იანი გამყარების შემთხვევაში 

გაანგარიშებული დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი =  [---] % (უცხოური ვალუტით 

გაცემული საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში) 

 

 გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის 

ვებგვერდსა - http://nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე - 032 2 406 406. 

http://nbg.gov.ge/cp
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საბავშვო დეპოზიტის განაცხადი N [---] 
 

წინამდებარე განაცხადზე (რაც ამავდროულად წარმოადგენს საბავშვო დეპოზიტის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს) 

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ მსურს პირს (სახელი, გვარი პ/ნ) რომელსაც წარმოვადგენ (ანაბრის გამხსნელი 

უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, პ/ნ) გაეხსნას საბავშვო დეპოზიტი და სადეპოზიტო ანგარიში , ქვემოთ 

მოცემულიპირობების შესაბამისად: 

1.1. დეპოზიტის თანხა და ვალუტა: [---] 

1.2. საბავშვო დეპოზიტის დასრულების ვადა:  [---] 

1.3. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის პირობები: [---] 

1.4. საპროცენტო სარგებლის კაპიტალიზაცია: [---] 

1.5. საპროცენტო სარგებლის რეალიზაცია: [---] 

1.6. შემნახველი ანაბარი რომელზეც უნდა მოხდეს საპროცენტო სარგებლის რეალიზაცია: [---] 

1.7. საბავშვო დეპოზიტის ვადაზე ადრე გამოტანილ თანხაზე დარიცხული წლიური პროცენტი: [---] % (დეპოზიტის 

პროცენტი), ამასთან კლიენტის მიერ მისაღები საპროცენტო სარგებელი შეადგენს საბავშვო დეპოზიტის შეწყვეტის 

პერიოდისთვის,საპროცენტო სარგებლის კაპიტალიზაციის ბოლო თარიღში გადახდილ საპროცენტო სარგებელს.  

1.8. საბავშვო დეპოზიტის პროლონგაცია: პროლონგაციის გარეშე 

1.9. სპეციფიკური პირობები: იმ შემთხვევაში თუ საბავშვო დეპოზიტი გამოყენებულია ან/და სამომავლოდ მოხდებამისი 

გამოყენება ბანკის მიერ როგორც უშუალოდ კლიენტის, ისე ნებისმიერი მესამე პირის მიმართ არსებულიმოთხოვნის 

უზრუნველყოფის საშუალებად, კლიენტი არ იქნება უფლებამოსილი მოითხოვოს საბავშვო დეპოზიტის ვადაზე ადრე 

დარღვევა, ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

 

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ სრულად გაეცნო და ეთანხმება: ა) წინამდებარე 

განაცხადით განსაზღვრულ პირობებს; ბ) სს „კრედო ბანკის“ ვებ-გვერდზე - www.credobank.ge - განთავსებულ საბანკო 

მომსახურების სტანდარტულ პირობებს; გ) სს „კრედო ბანკის“ ვებ-გვერდზე -www.credobank.ge - განთავსებულ საბავშო 

დეპოზიტის პირობებს და საპროცენტო განაკვეთებს; 

 

 

საბავშვო დეპოზიტის სტანდარტული პირობები: 

 

 

1. განაცხადის საფუძველზე, ბანკი კლიენტის კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე, გაუხსნის კლიენტს 

სადეპოზიტო ანგარიშს და საბავშვო დეპოზიტს. 

2. ბანკი ვალდებულია, განაცხადით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, საბავშვო დეპოზიტის ვადის გასვლის 

შემდეგ, დეპოზიტის თანხა და მასზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი დააბრუნოს იმავე ვალუტაში, რა ვალუტაშიც 

მიიღო ის კლიენტისგან. 

3. საბავშვო დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა დაიწყება სადეპოზიტო ანგარიშზე დეპოზიტის თანხის 

განთავსების დღიდან. ამასთან, ბანკი უფლებამოსილია, საბავშვო დეპოზიტის გახსნიდან 2 (ორი) წლის გასვლის 

შემდეგ, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს დეპოზიტის თანხაზე დასარიცხი საპროცენტო სარგებლის ოდენობა. 

4. კლიენტი უფლებამოსილია საბავშვო დეპოზიტის მოქმედების მთელი ვადის მანძილზე, ნებისმიერ დროს, გაზარდოს 

დეპოზიტის თანხის მოცულობა. 

5. ბანკი უფლებამოსილია არ დაუშვას კლიენტის მიერ დეპოზიტის თანხის ან მისი ნაწილის გატანა საბავშვო დეპოზიტის 

ვადის ამოწურვამდე, თუ უშუალოდ განაცხადით ან მხარეთა დამატებითი შეთანხმებით სხვა პირობა არ არის 

განსაზღვრული. 

6. სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა/შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ თანხის შემომტანი პირის (კლიენტის 

კანონიერი წარმომადგენლის) მიმდინარე ანგარიშის მეშვეობით, ხოლო სადეპოზიტო ანგარიშიდან დეპოზიტის თანხის 

ვადაზე ადრე გადარიცხვა/გატანა შესაძლებელია მხოლოდ საბავშვო დეპოზიტის განკარგვაზე უფლებამოსილი პირის 

მიმდინარე ანგარიშის მეშვეობით. 
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7. კლიენტი ვალდებულია, საბავშვო დეპოზიტის მოქმედების მთელი ვადის მანძილზე, ბანკში იქონიოს მინიმუმ ერთი 

აქტიური მიმდინარე ანგარიში. 

8. საბავშვო დეპოზიტის ვადის გასვლის შემდეგ, დეპოზიტის თანხა განთავსება კლიენტის მიმდინარე ანგარიშზე. 

9. მხარეები თანხმდებიან, რომ საბავშვო დეპოზიტის ვადაზე ადრე დარღვევა (თუ მსგავსი უფლება გათვალისწინებულია 

განაცხადით ან/და მხარეთა მიერ დამატებით შეთანხმებული სხვა პირობებით) დასაშვებია მხოლოდ ორივე მშობლის 

ან/და ყველა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ბანკისათვის ერთობლივი მიმართვის საფუძველზე, თუ 

კანონმდებლობით სხვა პირობა არ არის განსაზღვრული. 

 

 


