
ს ა ა ქ ც ი ო   ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა   “კ ო რ  ს ტ ა ნ დ ა რ ტ  ბ ა ნ კ ი” 

ვ ი ზ ა  პ ლ ა ს ტ ი კ უ რ ი  ბ ა რ ა თ ი თ  მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ი ს  ზ ო გ ა დ ი  პ ი რ ო ბ ე ბ ი 

1. წინამდებარე პირობები არეგულირებს ბანკის მიერ გამოშვებული ვიზა პლასტიკური ბარათებით 

(შემდგომში ”ბარათი”) ბარათის მფლობელის მიერ ოპერაციების წარმოების მომსახურებას; 

2. ვიზა პლასტიკური ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები და კლიენტის მიერ ხელმოწერილი 

განაცხადი საბარათე ანგარიშის გახსნის შესახებ წარმოადგენს ბანკსა და ბარათის მფლობელს შორის 

დადებულ ვიზა ბარათით მოსახურების ხელშეკრულებას; 

3. ბარათის მისაღებად ბარათის მფლობელმა უნდა წარუდგინოს ბანკს დადგენილი ფორმის, შევსებული და 

ხელმოწერილი განაცხადი. 

4. ბარათის გაცემისას ბარათის მფლობელის მობილური ტელეფონის ნომერი ავტომატურად 

რეგისტრირდება სს “კორ სტანდარტ ბანკის” SMS სერვისზე. ბარათის მფლობელი უფლებამოსილია უარი 

განაცხადოს აღნიშნული სერვისით სარგებლობაზე, რაც ფიქსირდება განაცხადით. ყველა სხვა სახის 

საბანკო მომსახურების განხორციელებაზე აუცილებელია გაფორმდეს შესაბამისი ხელშეკრულება; 

5. ბარათით სარგებლობის წესები აგრეთვე ექვემდებარება “ვიზა”/”VISA” საერთაშორისო სისტემის 

პროცედურებს, რომლის შესახებაც ბარათის მფლობელს ინფორმაცია მიეწოდება მოთხოვნისთანავე; 

6. ბარათი წარმოადგენს ბანკის საკუთრებას; 

7. ბარათით ოპერაციების წარმოებისათვის, ბარათის მფლობელის განაცხადის საფუძველზე, ბანკში 

გაიხსნება შესაბამისი საბარათე ანგარიში; 

8. ბარათის მფლობელი უფლებამოსილია გამოიყენოს მის საბარათე ანგარიშზე არსებული თანხა ბანკის 

მიერ დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში ბარათის მომსახურების საკომისიოების გამოკლებით, 

რომელიც განისაზღვრება სს “კორ სტანდარტ ბანკი”-ს პლასტიკური ბარათის გაცემის და მომსახურების 

ტარიფებით. თანხის გადახარჯვის შემთხვევაში – ძირითად თანხას ასევე გამოაკლდება გადახარჯვასთან 

დაკავშირებული საკომისიოები; 

9. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორება განხორციელდა საბარათე ანგარიშის ვალუტ(ებ)ისაგან 

განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ჩამოჭრა ხდება აშშ დოლარის ანგარიშიდან ჩამოჭრის დღეს 

‘’ვიზა/VISA’-ს მიერ დაწესებული კურსით და 2% კონვერტაციის საკომისიოს გათვალისწინებით; 

10. ბარათის მფლობელის განკარგულებით, დასაშვებია საბარათე ანგარიშზე დამატებითი “ბარათების” 

გაცემა. დამატებითი ბარათის გაცემის და მისი მფლობელების განსაზღვრა ხორციელდება ბარათის 

მფლობელის მიერ ხელმოწერილი განაცხადის საფუძველზე; 

11. ერთ ბარათზე შესაძლებელია რამდენიმე სავალუტო ანგარიშის არსებობა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო, 

ფუნტი სტერლინგი. 

12. ბანკი უფლებამოსილია, ბარათზე განაცხადის მიღებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში გადასცეს 

ბარათის მფლობელს ბარათი PIN-კოდთან ერთად; 

13. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათის მფლობელი ბარათის დამზადებიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში არ 

მოითხოვს ბარათს, მაშინ აღნიშნული ბარათი ექვემდებარება განადგურებას. ბარათის მფლობელს 

გადახდილი ბარათის დამზადების  საკომისიო არ უბრუნდება. ბარათზე რიცხული სხვა თანხების 

ბარათის მფლობელისათვის დაბრუნება ხორციელდება მისი მოთხოვნისთანავე. 

14. ბარათის მფლობელის უფლებას ბარათზე განსაზღვრავს მასზე ამოტვიფრული სახელი და გვარი, 

დატანილი ხელმოწერის ნიმუში და მაგნიტურ ზოლზე (მიკროჩიპზე) კოდირებული საიდუმლო 

პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდი (PIN-კოდი); 

15. PIN-კოდი, ასევე ბარათზე ბარათის მფლობელის სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები 

კონფიდენციალურია და ცნობილია მხოლოდ ბარათის მფლობელისათვის, რომელთა გადაცემა სხვა 

პირთათვის აკრძალულია. მისი დავიწყების შემთხვევაში ბარათის მფლობელი უნდა დაუკავშირდეს 

ბანკს ახალი ბარათის და PIN კოდის მისაღებად. ბარათის მფლობელი პასუხიმგებელია ახალი ბარათის 

გამოშვების საკომისიოს გადახდაზე; 

16. ბანკომატში PIN-კოდის 3-ჯერ არასწორად შეყვანისას, ბარათი ავტომატურად კავდება ბანკომატის მიერ. 

ბანკის ბანკომატის შემთხვევაში შესაძლებელია ბარათის დაბრუნება ერთი საბანკო დღის განმავლობაში 

შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე. სხვა ბანკის ბანკომატის შემთხვევაში ბარათის 

მფლობელი უნდა დაუკავშირდეს ბანკს ახალი ბარათის მისაღებად. ბარათის მფლობელი 

პასუხისმგებელია სხვა ბანკის ბანკომატში დაკავების ჯარიმის და ახალი ბარათის დამზადების 

საკომისიოს გადახდაზე; 

17. ბანკი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს როგორც ბარათის გაცემაზე, ასევე მის განახლებაზე მიზეზის 

მითითების გარეშე; 

18. ბარათის მოქმედების ვადა იწურება ბარათზე ამოტვიფრული თვის ბოლო დღის გასვლის შემდეგ; 

19. ბარათით ანგარიშწორებისას, მომსახურე პერსონალს უფლება აქვს ბარათის მფლობელს მოსთხოვოს 

პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო მისი წარუდგენლობის, შემთხვევაში შეაჩეროს 

მომსახურება, რაზედაც ბანკი პასუხისმგებელი არ არის; 



20. ბარათით ანგარიშწორებისას ან თანხის განაღდებისას შესაძლებელია არსებობდეს მომსახურე ბანკის 

დამატებითი საკომისიო, რაზეც ბანკი პასუხს არ აგებს; 

21. ბარათი არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი უკანონო მიზნისთვის, მათ შორის იმ საქონლისა 

და მომსახურების შესაძენად, რომელიც აკრძალულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

22. ბარათის მოქმედება შეჩერდება: 

- ბარათის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში. აღნიშნულის შესახებ ბარათის მფლობელი 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით და ტელეფონით შეატყობინოს ბანკს. ბარათის 

მფლობელი ვალდებულია სტოპ-სიაში შეტანის საკომისიოს გადახდაზე;  

- ბარათის მფლობელის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის 

შემთხვევაში და/ან ბანკის დასაბუთებული ეჭვის არსებობისას ბარათის არასანქცირებული 

გამოყენების შესახებ.  

23. ბანკი ვალდებულია ბარათის მფლობელის წერილობითი და ტელეფონით შეტყობინების საფუძველზე 

უზრუნველყოს ბარათის შეჩერება (ბლოკირება) ბარათის მფლობელის მიერ განსაზღვრული მეთოდის 

მიხედვით დადგენილ ვადებში: 

- ლოკალურ სტოპ-სიაში მაქსიმუმ 1 (ერთ) საბანკო დღეში; 

- საერთაშორისო სტოპ-სიაში მაქსიმუმ 14 (თოთხმეტ) საბანკო დღეში. 

24. ბარათის პოვნის შემთხვევაში ბარათის გასააქტიურებლად ბარათის მფლობელმა უნდა მიმართოს ბანკს 

წერილობით და/ან ტელეფონით; 

25. ბარათზე ამოტვიფრული ვადის განმავლობაში ბარათის მფლობელი პასუხისმგებელია ბარათზე 

განხორციელებულ ნებისმიერ ტრანზაქციაზე; 

26. ბარათის მფლობელის პირდაპირი ვალდებულებაა არ დაუშვას უცხო პირების მიერ ბარათის გამოყენების 

შესაძლებლობა; 

27. ბანკი პასუხს არ აგებს არასანქცირებულ ოპერაციებზე, რომლებიც შესრულებულია ბარათის მფლობელის 

მიერ ბარათის დაკარგვის/მოპარვის/გაყალბების შესახებ ბანკში სათანადო წესით გაცხადებამდე;  

28. კლიენტის მიერ ფასიან SMS მომსახურებაზე უარის თქმისა და შესაბამისი სერვისებით არ სარგებლობის 

შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა არასანქცირებულ ოპერაციებზე ეკისრება ბარათის მფლობელს. 

29. იმის გათვალისწინებით, რომ ბარათის საშუალებით გადახდის ტრანზაქციაზე ბარათის მფლობელს 

ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინება (SMS) ბანკისთვის ცნობილ მობილური ტელეფონის ნომერზე, 

ბარათის მფლობელი ვალდებულია აკონტროლოს მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინება და 

პირველივე საეჭვო შეტყობინების შემთხვევაში აცნობოს ბანკს აღნიშნულის შესახებ. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა არასანქცირებულ ოპერაციებზე ეკისრება ბარათის მფლობელს 

30. SMS შეტყობინება გაგზავნილად ჩაითვლება, იმის მიუხედავად თუ ბარათის მფლობელს მობილური 

ტელეფონი გამორთულია აქვს ან შეცვალა ტელეფონის ნომერი და ამის შესახებ ბანკს არ შეატყობინა. 

31. საბარათე ანგარიში უქმდება ბარათის მფლობელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. ამ 

შემთხვევაში, საბარათე ანგარიში იხურება და ბარათის მფლობელს დაუბრუნდება თანხები მის სახელზე 

გახსნილ მიმდინარე ანგარიშზე არაუგვიანეს ბარათის ბანკისათვის გადაცემიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში. 

საბარათე ანგარიშის დახურვისას ბანკს აქვს უფლება უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს კლიენტის სახელზე 

გახსნილი ნებისმიერი ანგარიშიდან საჭირო ფულადი სახსრები საბარათე ანგარიშზე არსებული ყველა 

დავალიანების დასაფარად;  

32. ბარათის და საბარათე ანგარიშის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში ბარათის მფლობელს გადახდილი 

ბარათის დამზადების საკომისიო არ უბრუნდება; 

33. ბარათზე თანხის გადახარჯვის (არასანქცირებული ოვერდრაფტის)  მომენტიდან, ბარათის მფლობელი 

ვალდებულია, შეავსოს თანხა;  

34. არასანქცირებული ოვერდრაფტით სარგებლობისათვის ბარათის მფლობელი უხდის ბანკს 

გადახარჯული თანხის სარგებელს, რომლის საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება პლასტიკური 

ბარათის გაცემის და მომსახურების ტარიფებით; 

35. ბანკი უფლებამოსილია ბარათის მფობელის მიერ საბარათე ანგარიშზე წარმოშობილი დავალიანების 

დროულად არდაფარვის შემთხვევაში მოახდინოს სადებეტო ნაშთის ძირითადი თანხის, მასზე 

დარიცხული პროცენტების და იმ დროისათვის წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

ნებისმიერ სხვა გადასახდელი პირგასამტეხლოს, (თუ ასეთი არსებობს) უაქცეპტო წესით ჩამოწერა 

ბარათის მფლობელის ნებისმიერი ანგარიშიდან (მათ შორის სადებეტო ნაშთის თანხისაგან განსხვავებულ 

ვალუტაში არსებული ანგარიშიდან). ამასთანავე თუ უაქცეპტო წესით ჩამოსაწერი თანხა განსხვავდება 

მიმდინარე სადებეტო ნაშთის ვალუტისაგან, ბანკი უფლებამოსილია ბარათის მფლობელის ხარჯზე 

მოახდინოს ერთი სავალუტო ერთეულიდან მეორეში თანხის კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსის 

თანახმად; 

36. ბანკი  ვალდებულია მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს ბარათის მფლობელს სრული და ზუსტი ინფორმაცია, 

ამონაწერის სახით, მისი საბარათე ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ, თუ არ ასებობს დამატებით 

შეთანხმება ბანკსა და ბარათის მფლობელს შორის; 



37. ბარათის მფლობელი პასუხისმგებელია ბანკისათვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე და 

საკონტაქტო რეკვიზიტების (მისამართი, ელ-ფოსტა, ტელეფონ(ებ)ი და ა.შ.) ცვლილების შემთხვევაში 

ვალდებულია 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში წერილობით შეატყობინოს ბანკს აღნიშნულის 

თაობაზე; 

38. საბარათე ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხული თანხების შესახებ ბარათის მფლობელმა უნდა შეატყობინოს 

ბანკს შესაბამისი ინფორმაციის მიღებისთანავე და შეცდომით ჩარიცხული თანხა დაუბრუნოს ბანკს 

არაუგვიანეს 2 საბანკო დღის განმავლობაში; 

39. ბარათის მფლობელს უფლება აქვს გაასაჩივროს მის საბარათე ანგარიშზე წარმოებული ოპერაციები და 

სხვა უზუსტობები ტრანზაქციიდან 120 კალენდარული დღის განმავლობაში (ინტერნეტ ტრანზაქციის 

შემთხვევაში 75 დღის განმავლობაში). კლიენტს არა აქვს უფლება გაასაჩივროს მის საბარათე ანგარიშზე 

წარმოებული ოპერაციები, თუ იგი არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერ პირობას; 

40. ბარათის მფლობელი პასუხისმგებელია ვიზას მიერ პრობლემის გამოძიებასთან დაკავშირებული 

დამატებითი სახის ფასიან მომსახურებაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 

41. გასაჩივრებული თანხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, კლიენტის საბარათე ანგარიშზე თანხის 

ასახვა მოხდება გასაჩივრებიდან მაქსიმუმ მე-80-ე დღეს; 

42. ბანკი ეცდება მოაგვაროს სადავო სიტუაცია მისი კომპეტენციის ფარგლებში, თანხის დაუბრუნებლობის 

შემთხვევაში პასუხისმგებლობას გასაჩივრებულ თანხაზე იღებს ბარათის მფლობელი, თუ აღნიშნული 

სიტუაცია არ არის გამოწვეული ბანკის ბრალეულობით; 

43. ბარათის მფლობელი ვალდებულია მის ანგარიშზე განხორციელებული ნებისმიერი ჩარიცხვიდან 

პირველ რიგში დაიფაროს ბანკის მიმართ არსებული დავალიანება;  

44. წინამდებარე პირობები მისი ვალდებულებებითა და სარგოებით ვრცელდება მხარეთა შესაბამის  

მემკვიდრეებზე და უფლებამონაცვლეებზე; 

45. ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები/დამატებები წინამდებარე პირობებში, ასევე 

ბარათით მომსახურების ტარიფებში. აღნიშნულის შესახებ ბანკი უზრუნველყოფს ბარათის მფლობელის 

ინფორმირებას ცვლილებამდე 14 საბანკო დღით ადრე ელექტრონული (მ.შ. მოკლე ტექსტური 

შეტყობინება, ელ-ფოსტა და ა.შ.), ბანკისათვის მისაღები სხვა საშუალების გამოყენებით შეტყობინების 

გაგზავნით და/ან ბანკის ოფისებში განცხადებების განთავსებების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის მიერ 

ცვლილებების შესახებ შეტყობინების გავრცელებიდან 14 საბანკო დღის განმავლობაში ბარათის 

მფლობელის მიერ ბანკში არ მოხდება წერილობითი უარის გამოთქმა, ცვლილება შევა ძალაში. თუ 

ბარათის მფლობელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს 

წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება. 

46. წინამდებარე პირობების რომელიმე პუნქტის ბათილად ცნობა არ იწვევს მთელი ხელშეკრულების ან მისი 

სხვა პუნქტების ბათილობას; 

47. მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა და უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით. 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქათველოს სასამართლოს მიერ 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

48. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან ხელშეკრულებით  განსაზღვრული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობისას, თუ ისინი ფორს-მაჟორული გარემოებებით არის გამოწვეული; 

49. ურთიერთობები და სხვა საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე პირობებით, 

რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და “ვიზა”/”VISA” საერთაშორისო სისტემის 

პროცედურების შესაბამისად. 

 
 


