თა ვ დე ბობის ხე ლშე კრულე ბა – XXXX
ქ. თბილისი

თარიღი:

ერთის მხრივ, ს ა ა ქციო ს ა ზოგა დოე ბა მ ის ო „ქა რთული კრე დიტი “ (შემდგომში გამსესხებელი) წარმოდგენილი
ფილიალის მენეჯერის სახელი/გვარი (პირადი №XXX) (მინდობილობის საფუძველზე, გაცემული XX წ. რეესტრის ნომერი: №XX)
სახით, ხოლო მეორეს მხრივ, ფიზიკური პირი სახელი გვარი, პირადი №XX (შემდგომში თავდები)., ვდებთ წინამდებარე
ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხე ლშე კრულე ბის ს ა გა ნ ი
თავდები იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს სახელი/გვარი (შემდგომში მსესხებელი) და სს მისო „ქართულ კრედიტს“ შორის
დადებული საკრედიტო ხელშეკრულება № XX-ის პირობები და გამსესხებლის წინაშე კისრულობს სოლიდარულ
პასუხისმგებლობას, რის საფუძველზეც გამსესხებელს უფლება ენიჭება წაუყენოს თავდებს მოთხოვნა მსესხებლის მიმართ
იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშეც.
2. მ ხა რე თა უფლე ბა -მ ოვ ა ლე ობე ბი
2.1. თავდები იღებს ვალდებულებას მსესხებლის მიერ № XX საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გადაუხადოს გამსესხებელს № XX საკრედიტო ხელშეკრულების
ფარგლებში გაფორმებული კონკრეტული საკრედიტო ხელშეკრულებ(ებ)ით გაცემული კრედიტის თანხა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ დროში და პირობებით.
2.2. თავდებობის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში თავდები იღებს ვალდებულებას წერილობით შეატყობინოს
გამსესხებელს 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით თავდებობის ხელშეკრულებაში მითითებული საცხოვრებელი ადგილის
მისამართის მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ.
2.3. იმ შემთხვევაში თუ, მსესხებელი დაარღვევს № XX
საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
ვალდებულებებს, გამსესხებელი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ თავდებს.
3. მ ხა რე თა პა ს უხის მ გე ბლობა
3.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, თავდებობა უზრუნველყოფს მსესხებლის მიერ № XXXXXXXXX საკრედიტო
ხელშეკრულებით ნაკისრი შემდეგი ვალდებულებების შესრულებას:
3.1.1. XX (თანხა სიტყვიერად ) ოდენობის კრედიტის დაბრუნებას №XXXXXX საკრედიტო ხელშეკრულებით მითითებული
ვადებითა და წესით;
3.1.2. კრედიტის თანხაზე დარიცხული წლიური XXX%-ის გადახდას კრედიტის მთლიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც
განისაზღვრება კრედიტის დაფარვის გრაფიკით;
3.1.3. პირგასამტეხლოს გადახდას ფიქსირებული 20 (ოცი) ლარის ოდენობით, ვადაგადაცილების ყოველი ციკლის პირველ
დღეს და ვადაგადაცილებული თანხის 0.50% ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი
თანხის 0.27%-სა, ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების
ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.
3.2. მსესხებლის მიერ საკრედიტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ
შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებელი უგზავნის თავდებს წერილობით მოთხოვნას დავალიანების დაფარვის ან მსესხებლის
მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ვადამდე შესრულების შესახებ, რომელშიც მოცემული იქნება მოთხოვნის დღისათვის თავდების
მიერ გადასახდელი თანხის ოდენობა.

4. თა ვ დე ბობის თა ნ ხა
თავდებობის თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს – XXX (თანხა სიტყვიერად)
5. ხე ლშე კრულე ბის მ ოქმ ე დე ბის ვ ა და , მ ის ი შე ცვ ლის ა და შე წყ ვ ე ტის წე ს ი
5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და ძალაშია მსესხებლის მიერ № XXXXXXX
საკრედიტო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.
5.2. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება წერილობით, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერის
შედეგად.
5.3. ნებისმიერი ცვლილება და დამატება საკრედიტო ხელშეკრულებაში, რომელიც არ ზრდის მსესხებლის
ვალდებულებებს, ჩაითვლება მიღებულად კრედიტორისა და თავდების მიერ თავდებობის ხელშეკრულების შეცვლის გარეშე.
5.4. ხელშეკრულების მოქმედება წყდება:
5.4.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
5.4.2. კრედიტორის მიერ წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომ ხელშეკრულების პირობები შესრულებულია;
5.4.3. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5.5. გამსესხებელი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მოითხოვოს მსესხებელის მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ და სრულად შესრულება, აგრეთვე, ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ან
არაჯეროვანი შესრულებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, მსესხებლის მიერ საკრედიტო ხელშეკრულებით ან მის
ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ნებისმიერი პირობის დარღვევის შემთხვევაში
5.6. ხელშეკრულების ცალკეული მუხლის მოშლა არ ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მათი
ვალდებულებების სრულად შესრულებისაგან.
6. და მ ა ტე ბითი პირობე ბი
6.1.

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ № XXXXXXX საკრედიტო
ხელშეკრულებითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებამდე.
6.2. ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას ამ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, გადაწყვეტილი იქნება
მხარეთა შორის ურთიერთმოლაპარაკების გზით.
6.3. მხარეები თანხდებიან, რომ ნებისმიერი დავა, წარმოშობილი წინამდებარე ხელშეკრულებიდან ან მასთან დაკავშირებით, მათ
შორის ნებისმიერი საკითხი ხელშეკრულების ან/და საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობის, ნამდვილობისა და შეწყვეტის შესახებ,
განხილვისა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით უნდა გადაეცეს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს: შპს . „ს ა ა რბიტრა ჟ ო
ს ა ს ა მ ა რთლო ლე გია “, ს /კ 406091517, ვ ე ბ . გვ ე რდი : www.legia.ge.
6.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ შპს „ს ა ა რბიტრა ჟ ო ს ა ს ა მ ა რთლო ლე გია ს “ დებულება წარმოადგენს მხარეთა შორის
დადებული წინამდებარე საარბიტრაჟო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს და დებულებით განისაზღვრება ყველა ის საკითხი,
რომელთა სხვაგვარად განსაზღვრის უფლებაც მიანიჭა მხარეებს საქართველოს კანონმა „არბიტრაჟის შესახებ“.
6.5.სს მისო ქართული კრედიტი შეაგროვებს/დაამუშავებს პირის შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა
რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან
და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე
ინფორმაცია მუშავდება მომხმარებლის გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება საკრედიტო
საინფორმაციო ბიუროში ჩართული მომხმარებლებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით (სესხის გამცემი
ორგანიზაციები და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირები).
მომხმარებლის (მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტი) მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია
გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის
განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.
6.6. თავდები ანიჭებს გამსესხებელს უპირობო უფლებას ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს, თავდების
დამატებითი თანხმობის გარეშე გაეცნოს თავდების საკრედიტო ისტორიას სს „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში
თავდების გადამხდელუნარიანობის შეფასების მიზნით.
6.7. გამსესხებელი უფლებამოსილია თავდების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მოთხოვნის უფლება გადასცეს ნებისმიერ მესამე პირს თავდებთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.
6.8. ვალდებულებათა შესრულებისას მხარეები ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე
ხელშეკრულებით.
6.9. კანონმდებლობაში მომხდარი ცვლილებების შედეგად ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის მოქმედების შეწყვეტის
შემთხვევაში, ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები რჩება ძალაში.
6.10. მხარეთა შეთანხმებით, ნებისმიერ ელექტრონულ ხელმოწერას მხარეთა შორის აქვს მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი
ხელმოწერის თანაბარი ძალა.
6.11. წინამდებარე ხელშეკრულება ვრცელდება მხარეთა უფლებამონაცვლეზე ან/და სამართალმემკვიდრეზე.
6.12. თავდები თანხმობას გამოხატავს, ნებისმიერ დროს, შეუზღუდავად მიიღოს გამსესხებლისაგან პირდაპირი მარკეტინგული ან
საინფორმაციო მიზნებით გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.
6.13. მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების ადგილად მიჩნეულია გამსესხებლის იურიდიული მისამართი.
6.14. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 ეგზეპლარად ქართულ ენაზე. წინამდებარე
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გაფორმებული დანართები წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

თქვ ე ნ ხე ლმ ოწე რით ა და ს ტურე ბთ , რომ თქვ ე ნ თვ ის ცნ ობილია , რომ თქვ ე ნ ი პა ს უხის მ გე ბლობის მ ა ქს იმ ა ლური
თა ნ ხის ფა რგლე ბში , რომ ე ლიც ა მ ხე ლშე კრულე ბის მ იხე დვ ით შე ა დგე ნ ს XXXX (თანხა სიტყვიერად ) მ ს ე ს ხე ბლის მ იე
რ კრე დიტის გა და უხდე ლობის და მ ის ი უშე დე გოდ გა ფრთხილე ბის შე მ თხვ ე ვ ა ში , ა ნ /და როცა მ ის ი
გა და ხდის უუნ ა რობა ა შკა რა ა კრე დიტორს შე უძ ლია მ ოგთხოვ ოთ ვ ა ლდე ბულე ბის და ფა რვ ა , მ ს ე ს ხე ბლის მ იმ ა რთ
იძ ულე ბითი ა ღს რულე ბის მ ცდე ლობის გა რე შე ც .
იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ სს მისო „ქართულ კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას, გთხოვთ, გაეცნოთ
ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ:
ს ს მ ის ო „ქა რთული კრე დიტი “ ა რ ა რის ლიცე ნ ზირე ბული ბა ნ კი და ბა ნ კის გა ნ გა ნ ს ხვ ა ვ ე ბით მ ა ს ზე ვ რცე ლდე ბა
მ ს უბუქი ზე და მ ხე დვ ე ლობის რე ჟ იმ ი . მ ის ი გა კოტრე ბის შე მ თხვ ე ვ ა ში , თქვ ე ნ შე ს ა ძ ლოა ვ ე რ და იბრუნ ოთ თქვ ე ნ ი
თა ნ ხა .
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