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POS ტერმინალები
eleqtronuli terminalebiT savaWro da momsaxurebis
obieqtebis momsaxureba
uzrunvelyofs gayidvebis zrdas, momsaxurebis gaumjobesebas, gamartivebuli aRricxvas.
maRali xarisxis momsaxureba biznesis warmatebis erT-erTi pirobaa.
gasaTvalisinebelia is faqti, rom eleqtronuli terminaliT momsaxureba fasiania.
momsaxurebis tarifi 2.5 %-mdea. aqedan gamomdinare unda moxdes gansazRvra biznesis
sfecifikidan gamomdinare ramdenad gazrdis Semosavlebs eleqtronuli terminaliT
momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba.
magaliTisTvis!
arsebobs myidvelTa kategoria, romelTaTvisac fasze metad
prioritetulia komforti. amisaTvis is mzadaa saqonelSi an momsaxurebaSi gadaixados
SedarebiT meti, oRond misTvis Seqmnili iyos komfortuli garemo. xSir SemTxvevaSi,
palstikuri baraTebiT angariSsworebisas baraTis mflobeli momsaxure bankisgan Rebulobs
garkveul bonusebs (mag. navaWri Tanxis garkveuli % ubrundeba angariSze - “cash back”),
aseve sakredito baraTebiT angariSworebisas mas ar mouwevs ganaRdebis sakmaod marali
sakomisios gadaxda. yvela am faqtoris gaTvaliswinebiT myidvelisTvis xSirad
prioritetulia komfortuli da ara iafi mosaxureba.
ინდივიდუალური სეიფები
ინდივიდუალური სეიფი გონივრული გადაწყვეტილებაა მათთვის, ვისაც სურს საიმედოდ
შეინახოს ფასეული ნივთები, დოკუმენტები, ფასიანი ქაღალდები, ფული, სამკაული,
მხატვრული და ანტიკვარული ფასეულობები, ელექტრონული ინფორმაციის მატარებლები.
es servisi sakmaod komfortlia maTTvis, vinc xSirad imyofeba saqmian mivlinebaSi. banki
momxmarebels sTavazobs sxvadasxva zomis seifebs. zomis mixedviT fasebic gansxvavebulia
საინკასაციო მომსახურება
თუ გსურთ ფულადი სახსრების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირება, შეგიძლიათ ისარგებლოთ
ბანკის საინკასაციო მომსახურებით. თანხების ოფისში მიტანას/ოფისიდან წაღებას
განახორციელებენ სათანადოდ აღჭურვილი ინკასატორები ჯავშნიანი ავტომობილებით.
ბანკის საინკასაციო მომსახურების სერვისი საშუალებას გაძლევთ მაქსიმალურად იყოთ
დაზღვეული უსიამოვნო ინციდენტისგან ფულისა და ძვირფასეულობის ტრანსპორტირების
დროს.
სწრაფი გზავნილები
bankebi Cveulebriv gadaricxvebTan erTad, klientebs sTavazoben swraf gzavnilebs.
swrafi gzavnili es aris gadaricxvis erT-erTi saxe, romelic Cveulebrivi gadaricxvisgan
SedarebiT gamoirCeva siswrafiT. anu gzavnilis miReba SesaZlebelia 10-15 wuTis
ganmavlobaSi. Cveulebriv gadaricxvis dros (Tu es sxva bankSi es dro Seadgens 2-3
saaTidan 1 dRemde). swrafi gzavnilis dadebiTi mxareebia: momsaxurebis siswrafe, Tanxis
gadaricxva-miReba angariSis gauxsnelad, Tanxis miReba SesaZlebelia ramodenime bankSi
(romlebsac aqvs konkretuli gzavnili) uaryofiTi mxareebia: momsaxurebis tarifi da
gadasaricx Tanxaze SezRudva

distanciuri momsaxureba
ტრადიციული საგადახდო ინსტრუმენტების პარალელურად ვითარდება დისტანციური
საბანკო მომსახურება, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს საბანკო ოპერაციები
განახორციელონ სხვადასხვა ელექტრონული არხის გამოყენებით. bankebi klientebs
sTavazoben distanciur sabanko momsaxurebas, rac saSualebas iZleva, rom kompaniam

angariSze Tanxis arsebobis SemTxvevaSi bankSi miusvlelad awarmoos sabanko operaciebi.
distanciuri momsaxurebiT Tqven dazogavT dros da aicilebT Tavidan bankSi arsebul
rigebsa Tu sxva diskomforts.
დღეისათვის შეიძლება გამოვყოთ ქვეყანაში მოქმედი
დისტანციური საბანკო მომსახურების შემდეგი ყველაზე გავრცელებული სახეობა:



















internet bankingi/banki-klienti: es aris sruli sabanko momsaxureba internetis
saSualebiT; misi upiratesobaa: angariSebis swrafi da martivi xelmisawvdomoba
klentisaTvis sasurvel drosa da xelsayrel adgilas; moxerxebuleba; usafrTxoeba.
internet bankis meSveobiT bankSi miusvlelad Tqven SegiZliaT miiRoT informaciebi
bankSi danergil axal servisebze.
avtomaturi gadaricxvebi: SesaZlebelia banks misceT mudmivi davaleba, ris
safuZvelzec Tqven SegiZliaT sxvadasxva gadasaxadebis avtomaturad gadaxda. es
servisi sakmaod komfortulia momxmareblisaTvis da is agacilebT rigebs da
dagizogavT dros.
SMS bankingi - es aris sabanko momsaxureba mobiluri telefonis meSveobiT.
konkretulad Tqven SegiliaT miiRoT informacia Tqvens mimdinare angariSze
ganxorcielebuli tranzaqciebis Sesaxeb.
ტელეფონბანკინგი - es niSnavs informaciis miRebas telefonis meSveobiT. bankSi
mimdinare angariSis gaxsnis dros Tqveni momsaxure operatori aucileblad gkiTxavT
kodur sityvas, es SeiZleba iyos nebismieri sityva, cifrebis an asoebis kombinacia,
romlis codnac aucilebelia telefonis meSveobiT informaciis misaRebad. es servisi
komfortulia imisTvis, rom bankSi miusvlelad gaigoT informacia Tqven sabanko
angariSebze arsebuli mdgomareobis gasagebad.

სახელფასო პროგრამა

- saxelfaso programa amartivebs organizaciaSi xelfasisi
gacemis proceduras. kerZod: organizaciis mier xelfasis Caricxva xdeba bankis
plastikur baraTze, rac Tavidan agacilebT xelfasis uwyisiT gacemiT gamowveuli
diskomfortisgan. aseve organizaciis TanamSromlebs saSuleba eZlevaT isargeblon
gansakuTrebuli SeRavaTebiT bankis produqtebsa da momsaxurebaze. xSirad bankebi
saxelfase proeqtSi CarTul organizaciebs sTavazoben sesxebs xelfasis 500-1500 %-s
erTi an ori TanamSromlis TavdebobiT. anu saxlfase proeqtSi CarTulma
TanamSromelma icis, rom samomxmareblo sesxi mas damtkicebuli aqvs bankSi da sesxis
asaRebad mas dasWirdeba mxolod Tavdebi da is dros, rac saWiroa xelSekrulebebis
gasaformeblad. damatebiT mas SeuZlia isargeblos overdraftiT, xelfasis 90-dan
200 %-is odenobiT. am servisiT Tqven komforts uqmniT Tqvens Tanamsromlebs da
amasTanave Tqveni pasuxismgebloba sesxis dabrunebaze ar dgeba bankis winaSe.
სწრაფი გადახდის აპარატები-საქართველოს საგადახდო ბაზარზე მაღალი ტემპით
ვითარდება ნაღდი ფულის მიმღები სწრაფი გადახდის აპარატების ქსელი, რომლებიც
მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოხერხებული და ოპერატიული გზით
განახორციელონ სხვადასხვა ტიპის გადახდები.
სახაზინო პროდუქტები - bankebi kompaniebs sTavazoben saxazino produqtebis
farTo speqtrs. kerZod:
sxvadasxva valutis yidva gayidvis operaciebis warmoebas savaluto birJaze
konvertacia komerciuli kursiT
konvertacia gansxvavebuli kursiT- msxvili Tanxis konvertaciis dros Tqven ufleba
gaqvT mosTxovoT banks gansxvavebuli kursi. xSir SemTxvevaSi, Tuki Tqveni mxridan
ar iqna moTxovnili kursis cvlileba, bankebi ar sTavazoben klientebs gansxvavebul
kurss. amitom sasurvelia Tanxis konvertaciis dros klienti informirebuli iyos
birJaze arsebul gacvliT kursebze, rom banks mosTxovos Sesabamisi kursi, romelsac
bankebi xSir SemTxvevebSi akmayofleben. daimaxsovreT: bankis sainformacio tabloze
gamotanili gacvliTi kursi Tqveni moTxovnis safuZvelze SesaZlebelia Tqvens
sasargeblod SeacvlevinoT, Tuki Tqven axdenT soliduri Tanxis konvertacias.



fiuCersuli garigeba, anu momavali periodisTvis winaswar SeTanxmebuli kursi.

პლასტიკური ბარათები კომპანიებისთვის

(Business VISA)

ბიზნეს ბარათი საბანკო პლასტიკური ბარათია, რომელიც კომპანიის მფლობელებს
თავიანთი კომპანიის საბარათე ანგარიშის განკარგვის საშუალებას აძლევს. ბარათით
შესაძლებელია ანგარიშსწორება სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში, თანხის
განაღდება ბანკომატიდან და ბანკის პოს-ტერმინალიდან, ვალუტის კონვერტაცია და
კომპანიის
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
სხვა
ფინანსური
ოპერაციების
განხორციელება.
ვიზა ბიზნეს ბარათს სავაჭრო ობიექტებში გადახდის, ასევე ბანკომატებსა და პოსტერმინალებში განაღდების მაღალი დღიური ლიმიტები აქვს. გარდა ამისა, ვიზა ბიზნეს
ბარათის გამოყენება ბიზნეს კლიენტებს გაუადვილებს კომპანიის ხარჯების აღრიცხვასა
და კონტროლს.
ბიზნეს ბარათის გამოყენება ძალიან მოსახერხებელია, მაგალითად, კომპანიის
თანამშრომელთა მივლინებაში ყოფნისას, კომპანიის სახელით შესყიდვების ან
გადახდების ელექტრონულად განხორციელებისას, ან სხვადასხვა სახის ღონისძიებების
მოწყობისას თუ მასპინძლობისას, რაც შესაბამისი ხარჯების გაწევას გულისხმობს






baraTi gankuTvnilia organizaciebis wamomadgenlobiTi, samivlinebo da sameurneo
xarjebis dasafaravad . igi saSualebas iZleva kompaniis angariSze ricxuli Tanxebi
gamoyenebul iqnes saqmiani garigebebis uzrunvelsayofad msoflios nebimieri
valutiT. aRniSnuli baraTiT ganxorcielebuli gadaxdebi kompaniis buRalteriaSi
martivad SeiZleba iqnes asaxuli .
Business VISA baraTebi
aucilebelia
saxelmwifo
dawesebulebebis
mier
eleqtronul tenderebSi monawileobis misaRebad.
baraTis mflobelebi zogaven dros da Tavidan icileben iseT diskomforts,
rogoricaa saWiro dros momsaxure bankis siSore, samuSao saaTebis dasruleba,
dasvenebis dReebi da a.S.
Tavidan gacilebT naRdi fulis tarebis aucileblobas.

