გაკვეთილი 4

ფინანსურ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობა

საბანკო პროდუქტები

ნაწილი 1

urTierTobis dawyeba bankTan
pirveli nabiji firmis Sesaqmnelad aris samewarmeo reestrSi daregistrireba, sadac
mocemulia yvela informacia firmis damfuZneblebze, maT wilobriv monacemebze da firmis
saqmianobaze uflebamosili piris monacemebi.
samewarmeo reestrSi daregistrirebis Semdegi nabiji es aris bankTan urTierTobis dawyeba.
Cndeba kiTxva: romeli banki avirCioT? da ra aris saWiro bankSi angariSis gasaxsnelad?
როგორ შევარჩიოთ ბანკი? აქ მარტივი წესია: ეძებეთ ბანკი, რომელიც მზად არის გაიზარდოს
თქვენს ბიზნესთან ერთად. ბაზარზე დაკავებული მდგომარეობისა და პოლიტიკის
მიხედვით შეიძლება ბანკების 2 კატეგორიად დაყოფა. ეს არის მსხვილი სტრუქტურები,
რომლებიც

თავდაპირველად

ორიენტირებულნი

არიან

მსხვილი

კომპანიების

მომსახურებაზე, ან მასობრივ მსესხებლებზე სტანდარტიზებული საკრედიტო პროდუქტის
რეალიზაციით. არის კიდევ საშუალო და წვრილი ბანკები, რომლებიც უფრო მოქნილად
მუშაობენ და შეუძლიათ კლიენტებისათვის ინდივიდუალური პირობების შეთავაზება.
ra sabuTebia saWiro angariSis gasaxsnelad? xSirad arsebobs mcdari Sexeduleba imaze, rom
bankSi angariSis gasaxsnelad uamravi sabuTebia saWiro. realurad bankSi mxolod piradobis
mowmobiT 1 dReSi SesaZlebelia angariSis gaxsna da sabanko operaciebis warmoeba. ixileT
angariSi gasaxsnelad saWiro dokumentaciis CamonaTvali:


კერძო სამართლის რეზიდენტი კომერციული და არაკომერციული იურიდიული
პირებისთვის:



განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ; (ივსება ბანკში)



კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში; (ივსება ბანკში) bankSi xelweris
dafiqsirebis Semdeg Tqven valdebuli xarT maqsimalurad identuri xelmowera
daafiqsiroT nebismieri sabanko operaciis ganxorcielebisas.



კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;



ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; (კეთდება ბანკში)



wesdeba (კეთდება ბანკში) wesdebaSi naCvenebia firmis saqmianobis sfero,
ufleba da ra SezRudvebi aqvs firmas da firmis uflebamosil pir(eb)s.

ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური პირი


განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ; (ივსება ბანკში)



კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;



კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;(ივსება ბანკში)



ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;(კეთდება ბანკში)

risi

angariSis gaxsnisTanave banki eleqtronulad
informacias firmis mier bankSi angariSis gaxsnaze.

awvdis

Semosavlebis

samsaxurs

rogorc xedavT angariSis gaxsna sakmaod martivia da im SemTxvevaSi, Tuki firmas
sxva damfuZnebeli da direqtori ar hyavs Tqven ar giwevT bankSi aranairi sabuTis
wardgena garda piradobis damadasturebeli dokumentisa.
gasaTvaliswinebelia Semdegi faqtori! yvela banks gaaCnia momsaxurebis
standartuli da gansxvavebuli tarifebi. Tuki Tqvens organizacias sakmao bevri
sabanko operaciebi aqvs, Tqven SegiZliaT banks mosTxovoT gansxvavebuli tarifebi:
Tanxis gadaricxvaze, Tanxis ganaRdebasa da konvertaciaze.

sabanko angariSebi da maTi saxeebi
arsebobs 2 tipis sabanko angariSi: mimdinare da Semnaxveli


1. მიმდინარე

- ეს არის კლიენტის საბანკო ანგარიში, რომელიც იხსნება უვადოდ და

გამოიყენება სხვადასხვა საბანკო ოპერაციების საწარმოებლად, როგორიცაა თანხის
შეტანა, გატანა, გადარიცხვა, ჩარიცხვა და კონვერტაცია. როგორც წესი, მიმდინარე
ანგარიშებზე არ ხდება ბანკის მიერ პროცენტის დარიცხვა, თუმცა, ბანკს შესაძლოა
ჰქონდეს

ასეთი

მომსახურება.

ბანკი უფლებამოსილია დახუროს მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშები იმ
შემთხვევაში, თუ მათზე არ ფიქსირდება ბრუნვა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში
და ბალანსი ნულის ტოლია.


2. შემნახველი -anabari aerTianebs saprocento sargeblis miRebis SesaZleblobasa
da moqnilobas. Semnaxvel anabarze banki aricxavs saprocento sargebels. dasaSvebia
Tanxis Tavisufali gankargva, magram vadian anabris xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
vadaze adre darRvevis SemTxvevaSi masze ar moxdeba saprocento sargeblis
daricxva.
arsebobs Semdegi tipis anabris tipi:
-

შემნახველი/მოთხოვნამდე

დეპოზიტი-შემნახველი/მოთხოვნამდე

დეპოზიტი

არის უვადო სახის დეპოზიტი, რომელსაც ერიცხება გარკვეული საპროცენტო
სარგებელი. შემნახველ დეპოზიტზე ოპერაციების წარმოების პერიოდულობა
შეუზღუდავია. ჩვეულებრივ, შემნახველ დეპოზიტებზე საპროცენტო სარგებელი
ნაკლებია სხვა ტიპის დეპოზიტებთან შედარებით.
-

ზრდადი დეპოზიტი-ეს არის ვადიანი ტიპის დეპოზიტი, რომელიც იხსნება
კონკრეტული ვადითა და ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით. განსხვავებით
ვადიანი დეპოზიტისაგან, ზრდად ვადიან დეპოზიტზე კლიენტს საშუალება აქვს
დაამატოს თანხა ძირითად თანხას. ბანკები განსაზღვრავენ ხელშეკრულების
მოქმედების პერიოდში დასამატებელი თანხის მინიმალურ ოდენობასა და
პერიოდულობას.

-

ვადიანი

დეპოზიტი-ვადიანი

დეპოზიტი

არის

კლიენტის

მიერ

ბანკში

კონკრეტული ვადით განთავსებული თანხა, რომელსაც ერიცხება ფიქსირებული
საპროცენტო განაკვეთი. ვადიანი დეპოზიტი იხსნება კონკრეტული ვადითა და

კონკრეტული

თანხით

და

შეუძლებელია

ხელშეკრულების

მოქმედების

თანხის

პერიოდში
დამატება.

ჩვეულებრივ, ვადიან დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთები უფრო მაღალია
სხვა ტიპის დეპოზიტებთან შედარებით. გარდა ამისა, რაც უფრო დიდია
დეპოზიტის ვადა, მით მეტია საპროცენტო განაკვეთი. ხელშეკრულების ვადამდე
შეწყვეტის შემთხვევაში კლიენტს ერიცხება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ
საპროცენტო სარგებელზე დაბალი განაკვეთი.
Tqveni biznesis specifikidan gamomdinare, Tu ki sabanko angariSze xSirad gaqvT
Tavisufali fuladi resursi, romelsac garkveuli periodis ganmavlobaSi ar
iyenebT, Tqven SegiZliaT banks mosTxovoT dagaricxoT saprocento sargebeli.
saprocento sargeblis daricxvis moTxovnis dros gaiTvaliswineT, rom arsebobs
standartuli da arastandartuli anu individualuri pirobebi. es damokidebulia
Tqveni firmis sabanko operaciebis moculobaze.
gaiTvaliswineT: rac ufro didia anabris vada miT ufro maRalia saprocento
ganakveTi.

b i z n e s o v e r d r a f t i
ოვერდრაფტი moklevadiani sesxia. igi saSualebas iZleva winaswar gansazRvrli
limitis farglebSi miiRoT fuladi resursi anu gaxarjoT
angariSze arsebul
Tanxaze meti Tqveni biznesis mimdinare xarjebis dasafinanseblad, iseTebis rogoricaa
saxelfase davalianebis dafarva, saqonlis ganbaJeba, sagadasaxado davaliaebis
dafarva, momwodebelTan angariSsworeba da a.S.
, xolo bankis mimarT
warmoqmnili davalianeba daifaros mocemul angariSze Tanxis daricxvisTanave.
overdraftiT sargeblobisaTvis aucilebelia
gagaCndeT sabanko brunva.
standartulad bankebi klientebs sTavazoben sabanko angariSebze saSualo Tviuri
brunvis 70-80 %-s. ase, rom rac xSirad awarmoebT operaciebs unaRdo
angariSsworebiT (sabanko gadaricxvebiT) miT metia overdraftis Tanxis moculoba.

overdraftis upiratesobebia:


overdraftis procentis gadaxda xdeba realurad gaxarjuli Tanxidan.



overdraftiT sargeblobis
saWiro ar aris.



garkveul Tanxamde (yvela banks gansxvavebuli Tanxebi aqvT) banki ar iTxovs giraos
da biznesis analizs.

yovel

konkretul

SemTxvevaSi

bankis

gafrTxileba

magaliTi: klienti SeiZleba sargeblobdes overdraftiT, romelic gulisxmobs 1
wlis ganmavlobaSi 1000 aSS dolaris nebismier dros gaxarjvas. Tu ki
momxmarebelma mxolod 500 aSS dolari moixmara 2 kviriT, is ixdis mxolod 500
aSS dolaris 2 kviriT sargeblobi Tanxas.

l i z i n g i
msoflio praqtikaSi termini”lizingi” gamoiyeneba, rogorc xangZlivi moxmarebis
saqonlis ijaraze dafuZnebuli garigeba. imis mixedviT, Tu ra vadiTaa dadebuli
ijaris xelSekruleba, ganasxvaveben ijaris operaciebis 3 saxes: moklevadiani ijararentingi (erTi dRidan 1 wlamde); saSualovadiani ijara-xairingi (1-dan 3 wlamde)
da grZelvadiani ijara-lizingi (3-dan 20 wlamde da meti). lizingis daxmarebiT
komanias SeuZlia SeiZinos aqtivebi kapitaluri danaarjebis gareSe. arsebobs 2 tipis
lizingi. finansuri da dabrunebiTi lizingi
finansuri lizingi msoflioSi dafinansebis erT-erTi gavrcelebuli formaa.
msoflios masStabiT danadgarebis gayidvebis erTi mesamedi finansuri lizingis
meSveobiT xorcieldeba. finansuri lizingis dros salizingo kompania Seisyidis
klientis mier SerCeul konkretul nivTs (danadgars, satransporto saSualebas da
a.S.) da gadascems sargeblobaSi, yovelTviuri sargeblis gadaxdis sanacvlod
klients. salizingo Tanxis srulad gadaxis SemTxvevaSi klienti xdeba lizingis
sagnis mflobeli.
dabrunebiTi lizingi- dabrunebiTi lizigi dros salizingo kompania Seisyidos
klientis fiqsirebul aqtievbs da gadascems finansuri lizingiT. klienti Cveulebric
agrZelebs aqtivebiT sargeblobas da lizingis sazRauris srulad dafarvis Semdeg
ibrunebs sakuTrebi uflebas.
lizingis upiratesobebia:


damatebiTi uzrunvelyofa uZrav-moZravi qonebis saxiT ar moiTxoveba. lizingis
sagani Tavad warmoadgens uzrunvelyofas.■



konsultaciebi-salizingio kompaniis (bankis) eqspertebi ezmarebian clients Sesyidvis
procesis organizebaSi: momwodebelTan, satransporto, sadazRvevo kompaniasTan,
sabaJoO struturebTan urTierTobaSi.



martivi procedurebi. finansuri lizingis xelSekrulebis gaformebis procedura
martivia da ar aris dakavSirebuli finansur danaxarjebTan.



■damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis gadavadeba.
saSualebebze damatebiTi
Rirebulebis
gadaxda
ganmavlobaSi, salizingo gadaxdebis proporciulad.

lizingiT
warmoebs

aRebul ZiriTad
lizingis
vadis

დოკუმენტური აკრედიტივი
dokumenturi akreditivi savaWro garigebis formaa, romlis saSualebiTac gamyidveli da
myidveli gamoricxaven garigebasTan dakavSirebul yvela risks. anu akreditivi gamoiyeneba
ZiriTadaT import-eqsporti dros da im SemTxvevaSi, roca myidvelsa da gamyidvels soris
ar arsebobs ndobi faqtori. myidvels araaqvs imis garantia, rom Tanxis gadaxdis
SemTxvevaSi is miiRebs misTvis sasurvel saqonels da Sesabamisad arc gamyidvels aqvs imis
garantia, rom saqonlis miwodebis SemTxvevaSi, is miiRebs kuTvnil sazRaurs. amisaTvis
myidvelis warmomadgeneli banki iRebs valdebulebas, gadauxados garigebiT gansazRvruli
Tanxa gamyidvelis banks, rodesac gamyidveli Seasrulebs garigebiT gaTvaliswinebul yvela
valdebulebas.
akreditiviT angariSsworeba momgebiania rogorc myidvelisaTvis , ise gamyidvelisaTvis.

სარგებელი მყიდველთათვის:
მყიდველი გარანტირებულია, რომ მისი თანხები გადაირიცხება მხოლოდ
გამყიდველის
მხრიდან
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
პირობების
შესრულების შემდეგ;
· მყიდველს შეუძლია, გამყიდველთან წინასწარ შეათანხმოს იმ საბუთების
ჩამონათვალი, რომელიც თან უნდა ახლდეს მიღებულ საქონელს;
· საბუთების სრულად არმიღების შემთხვევაში მყიდველი გარანტირებულია, რომ
თანხები არ გადაირიცხება გამყიდველის ანგარიშზე.
სარგებელი გამყიდველთათვის:
· აკრედიტივი
წარმოადგენს
გარანტიას
გამყიდველისათვის,
რომ
თანხები
გადმოირიცხება
მის
სასარგებლოდ,
თუ
ის
შეასრულებს
გარიგებით
დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას.
· თანხის გადახდაზე პასუხისმგებლობას იღებს ბანკი და, აქედან გამომდინარე,
თანხის გადარიცხვა მყიდველის ნებაზე და მის ფინანსურ მდგომარეობაზე აღარ
არის დამოკიდებული.
·
თანხის მიღება ხდება მოკლე ვადაში პარტნიორი ბანკების საშუალებით.
·
მაღალრისკიან ქვეყნებთან ურთიერთობის დროს შესაძლებელია რისკის
გაბათილება დამოწმებული აკრედიტივის მოთხოვნით, რაც გულისხმობს, რომ
გარანტი ხდება მსოფლიოს ერთ-ერთი პირველი კატეგორიის ბანკი.
akreditivis gavrcelebuli formebia:





გამოთხოვადი,
გამოუთხოვადი,
დაუდასტურებელი,
დადასტურებული
გამოთხოვადი აკრედიტივი
- ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს ან
გაუქმდეს ემიტენტი ბანკის მიერ, ხშირ შემთხვევაში აპლიკანტის მითითებით და
ბენეფიციარის გაფრთხილების გარეშე.
გამოუთხოვადი აკრედიტივი - ბენეფიციარს აძლევს გარანტიას, რომ მის მიერ
საქონლის მიწოდება ან მომსახურება ანაზღაურდება, როგორც კი იგი
შეასრულებს აკრედიტივის პირობებს. გამოუთხოვადი აკრედიტივის ცალმხრივად
გაუქმება ან შეცვლა არცერთ მხარეს არ შეუძლია.




დადასტურებელი აკრედიტივი აკრედიტივის გამცემი ბანკის გარდა
გადახდის შესახებ გარანტიას იძლევა მიმღები ბანკიც.
დაუდასტურებელი აკრედიტივი - აკრედიტივი დამოწმებულია მხოლოდ მისი
გამცემი ბანკის მიერ და არ არის დადასტურებული მიმღების ბანკის მიერ.
შესაბამისად მიმღები (ექსპორტიორის) ბანკი
არ იღებს ვალდებულებას
გადახადაზე, და რისკიც შესაბამისად უფრო მეტია.

