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{Branch} {DateCreated}
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები

მოთხოვნამდე დეპოზიტის ხელშეკრულება N {IBAN}

დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი
დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ცვლადი
დეპოზიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი = {Percent} %
დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი = {EffectivePrecent} %

{CurrentAccountServiceFee}

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია
დეპოზიტის პირველადი შენატანი = {Amount} {Currency}
დეპოზიტის ვადა = უვადო

„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.
{EffectivePercentGel}

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის
ვებგვერდსა - http://nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე - 032 2 406 406.
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წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ მსურს გამეხსნას მოთხოვნამდე დეპოზიტი და სადეპოზიტო
ანგარიში, ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად:

1.1. დეპოზიტის თანხა და ვალუტა: {Amount}  {Currency}

1.2. მოთხოვნამდე დეპოზიტის ვადა: უვადო

1.3. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის პირობები : ყოველდღიურად. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა დაიწყება
მოთხოვნამდე დეპოზიტის გახსნის დღიდან.

1.4. საპროცენტო სარგებლის გადახდის მეთოდი: {RealisationMethod}

1.5. საპროცენტო სარგებლის გადახდა: ყოველი მომდევნო თვის პირველ კალენდარულ დღეს.

1.6. მიმდინარე ანგარიში / სადეპოზიტო ანგარიში, რომელზეც უნდა მოხდეს საპროცენტო
სარგებლის გადახდა: {DepositBenefitRealisationAccount}

1.7. საპროცენტო სარგებლის გატანის პირობები:  კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში

1.8. დეპოზიტის თანხის მინიმალური ოდენობა: არ არის განსაზღვრული

1.9. მოთხოვნამდე დეპოზიტის სხვა პირობები: მხარეები თანხმდებიან, რომ მოთხოვნამდე დეპოზიტზე დასარიცხი
საპროცენტო სარგებლის მოცულობა ცვალებადია და დროის ყოველ კონკრეტულ მონაკვეთში განისაზღვრება ბანკის
მიერ დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად.

1.10. სპეციფიკური პირობა: ა) იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი კალენდარული თვის დასრულებამდე მოითხოვს
მოთხოვნამდე სადეპოზიტო ანგარიშის დახურვას, მოთხოვნამდე დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელის დარიცხვა არ
განხორციელდება.  ბ) იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი დეპოზიტის თანხას გაიტანს განთავსებიდან 7 (შვიდი)
კალენდარულ დღეზე ადრე, კლიენტზე გავრცელდება საბანკო პროდუქტების და მომსახურების სტანდარტული
ტარიფით განსაზღვრული თანხის გატანის სტანდარტული ტარიფი.

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
დეპოზიტის პირობებს და საპროცენტო განაკვეთებს;

ბანკი კლიენტი
ს/ს "კრედო ბანკი" {Person}
205232238 {PersNum}
თბილისი, თაბუკაშვილის ქ N 27 {LegAddress}

{AuthorizerUser}

წარმომადგენელი 
{OpenerPerson} 
{OpenerPersonalNumber}

/____________________/ /____________________/
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