საგადახდო ინსტრუმენტთან და არაავტორიზებული ან არასწორად შესრულებული გადახდის ოპერაციასთან
დაკავშირებული რეგულაციები
1.

საგადახდო ინსტრუმენტთან დაკავშირებული ვალდებულებები

1. კლიენტი ვალდებულია:
ა) გამოიყენოს საგადახდო ინსტრუმენტი ამ საგადახდო ინსტრუმენტისათვის დადგენილი პირობების
შესაბამისად;
ბ) დაიცვას მისთვის გაცემული საგადახდო ინსტრუმენტის უსაფრთხოების ზომები, უზრუნველყოს ამ
ინსტრუმენტის პერსონიფიცირებული საშუალებების დაცვა;
გ) საგადახდო ინსტრუმენტის დაკარგვის, მოპარვის, უკანონო მითვისების ან უკანონო გამოყენების ფაქტის
აღმოჩენის შემთხვევაში მისი აღმოჩენიდან უმოკლეს ვადაში შეატყობინოს ამის თაობაზე ბანკს ან ბანკის მიერ
განსაზღვრულ პირს.
2. ბანკი ვალდებულია კლიენტისგან ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
შეტყობინების მიღებისთანავე, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს საგადახდო ინსტრუმენტის შემდგომი
გამოყენების აღკვეთა.
3. ბანკი პასუხს არ აგებს მის მიერ შეთავაზებულ უსაფრთხოების ზომაზე კლიენტის მიერ უარის თქმის
შემთხვევაში დამდგარი შედეგისთვის. ასეთ შემთხვევაში უსაფრთხოების ზომაზე უარის თქმის შედეგად
დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელია კლიენტი.

2.

საგადახდო დავალების შეუსრულებლობა ან არასწორად შესრულება

1. ბანკი პასუხს არ აგებს საგადახდო დავალების შეუსრულებლობისთვის ან არასწორად შესრულებისთვის,
რომელიც გამოწვეულია კლიენტის მიერ წარმოდგენილ საგადახდო დავალებაში მითითებული არასწორი
ინფორმაციით. ეს არ ათავისუფლებს ბანკს ვალდებულებისაგან, თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში
დაეხმაროს კლიენტის არასწორად გადარიცხული თანხის დაბრუნებაში.
2. თუ დაცულია ამ მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-3 მუხლის დებულებები, გადამხდელის პროვაიდერი
პასუხისმგებელია გადამხდელის წინაშე გადამხდელის მიერ ინიციირებული საგადახდო დავალების სწორად
შესრულებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მას შეუძლია დაუსაბუთოს გადამხდელს, საჭიროების
შემთხვევაში კი − მიმღების პროვაიდერს, რომ მას სწორად აქვს მითითებული მიმღების რეკვიზიტები და
მიმღების პროვაიდერს მიღებული აქვს გადახდის ოპერაციის თანხა შემდეგი წესის შესაბამისად

-თუ

გადამხდელსა და მიმღებს სხვადასხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი ჰყავთ, გადამხდელის
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერმა უნდა უზრუნველყოს საგადახდო დავალებაში მითითებული თანხის
მიმღების პროვაიდერის ანგარიშზე ჩარიცხვა საგადახდო დავალების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო
საბანკო დღისა.თუ გადამხდელის პროვაიდერმა დაასაბუთა მის მიერ გადამხდელის საგადახდო დავალების
შესრულების სისწორე, მიმღების პროვაიდერი პასუხისმგებელია მიმღების მიმართ გადახდის ოპერაციის
განხორციელების სისწორისთვის.
3. თუ გადამხდელის პროვაიდერი პასუხისმგებელია გადახდის ოპერაციის არასწორად განხორციელებისთვის
ამ

მუხლის

მე-2

პუნქტის

შესაბამისად,

იგი

ვალდებულია

გადამხდელს

დაუბრუნოს

არასწორად

გადარიცხული თანხა და ამ ოპერაციასთან დაკავშირებული საკომისიო.
4. თუ მიმღების პროვაიდერი პასუხისმგებელია გადახდის ოპერაციის არასწორად განხორციელებისთვის ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, იგი ვალდებულია მიმღებს ანგარიშზე ჩაურიცხოს ან სხვაგვარად გახადოს
მისთვის ხელმისაწვდომი გადახდის ოპერაციის თანხა.
5. მიმღების მიერ ან მისი მეშვეობით ინიციირებული საგადახდო დავალების შემთხვევაში, თუ დაცულია ამ
მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-3 მუხლის დებულებები, მიმღების პროვაიდერი პასუხისმგებელია

მიმღების წინაშე მიმღების მიერ ინიციირებული საგადახდო დავალების გადამხდელის პროვაიდერისთვის
სწორად გადაცემისთვის შემდეგი წესის შესაბამისად - მიმღების პროვაიდერი ვალდებულია მიმღების მიერ ან
მისი მეშვეობით ინიციირებული საგადახდო დავალება გადამხდელის პროვაიდერს გადასცეს მათ შორის
შეთანხმებულ

ვადაში,

ხოლო

პირდაპირი

დებეტის

შემთხვევაში

−

საქართველოს

საფინანსო

ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ დადგენილ ვადაში). თუ მიმღების პროვაიდერმა საგადახდო დავალება
ამ პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის დარღვევით გაგზავნა, იგი ვალდებულია უზრუნველყოს
შეცდომის გამოსწორება.
6. მიმღების პროვაიდერი პასუხისმგებელია მიმღების წინაშე მიმღების მიერ ინიციირებული საგადახდო
დავალების თანხის მის ანგარიშზე ჩარიცხვისას შემდეგი წესის დარღვევისათვის - თუ გადამხდელსა და
მიმღებს სხვადასხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი ჰყავთ, მიმღების საგადახდო მომსახურების
პროვაიდერი ვალდებულია მის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის დღეს, ხოლო თუ თანხის ჩარიცხვის დღე
პროვაიდერისათვის არასამუშაო დღეა − არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა ასახოს ჩარიცხული თანხა
მიმღების ანგარიშზე ან სხვაგვარად გახადოს მისთვის ხელმისაწვდომი, თუკი საქართველოს საფინანსო
ზედამხედველობის სააგენტოს სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
7. გადამხდელის პროვაიდერი პასუხისმგებელია გადამხდელის წინაშე მიმღების მიერ ინიციირებული
საგადახდო დავალების შეუსრულებლობისთვის ან არასწორად შესრულებისთვის, გარდა ამ მუხლის მე-5 და
მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. გადამხდელის პროვაიდერი ვალდებულია დაუბრუნოს
გადამხდელს

არასწორად

განხორციელებული

გადახდის

ოპერაციის

თანხა

და

ამ

ოპერაციასთან

დაკავშირებული საკომისიო.
8. თუ ამ მუხლით გათვალისწინებული ბანკის პასუხისმგებლობა გამოწვეულია გადახდის ოპერაციის
განხორციელების პროცესში მონაწილე სხვა პროვაიდერის, შუამავლის ან სხვა პირის ქმედებით ან
უმოქმედობით,ბანკი უფლებამოსილია მოსთხოვოს ამ პირს ამ თავის შესაბამისად ბანკის მიერ გადახდილი
თანხისა და შესაბამისი ზიანის ანაზღაურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
3.

შეტყობინება არაავტორიზებული ან არასწორად განხორციელებული გადახდის ოპერაციის შესახებ

1. კლიენტი უფლებამოსილია მოსთხოვოს ბანკს არაავტორიზებული ან არასწორად განხორციელებული
ოპერაციის შესაბამისი თანხის ანაზღაურება შესაბამისი წესით, თუ არაავტორიზებული ოპერაციის
შესრულების თარიღიდან არ გასულა 40 დღეზე მეტი ან არასწორად განხორციელებული ოპერაციის
შესრულების თარიღიდან არ გასულა 180 დღეზე მეტი და კლიენტმა არაავტორიზებული ან არასწორად
განხორციელებული ოპერაციის შესახებ ბანკს შეატყობინა ამგვარი ოპერაციის თაობაზე ინფორმაციის
მიღებიდან უმოკლეს ვადაში, ხოლო პირდაპირი დებეტის შემთხვევაში - საქართველოს საფინანსო
ზედამხედველობის სააგენტოს წესით დადგენილ ვადაში
2. თუ კლიენტი განაცხადებს, რომ გადახდის ოპერაცია არაავტორიზებულია ან არასწორად არის
განხორციელებული,

ბანკს

ეკისრება

იმის

მტკიცების

ტვირთი,

რომ

გადახდის

ოპერაცია

ავთენტიფიცირებული ან/და სწორად განხორციელებული იყო და რომ ტექნიკურ გაუმართაობას ან სხვა
დეფექტს ოპერაციაზე გავლენა არ მოუხდენია.

4.

მომხმარებლისა და პროვაიდერის ვალდებულებები არაავტორიზებულ გადახდის ოპერაციასთან
დაკავშირებით

1. ბანკი ვალდებულია გადამხდელს აუნაზღაუროს არაავტორიზებული გადახდის ოპერაციის თანხა, თუ
დაცულია მე-3 მუხლის დებულებები, გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.
მომხმარებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების
შესაბამისად.

2. გადამხდელი პასუხისმგებელია მოპარული ან დაკარგული საგადახდო ინსტრუმენტით ან მისი უკანონო
მითვისებით ან უკანონო გამოყენებით გამოწვეული, საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული
არაავტორიზებული ოპერაციის შედეგად წარმოშობილი ზიანისთვის არა უმეტეს 100 ლარისა, გარდა ამ
მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. ამ პუნქტის მიზნებისათვის ინტერნეტის მეშვეობით
განხორციელებული ოპერაცია საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულად ითვლება, თუ ის
საქართველოში გამოშვებული საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენებით განხორციელდა და ინტერნეტგვერდი
ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, რომელიც არ არის იურიდიული
პირი.
3. კლიენტი სრულად აგებს პასუხს არაავტორიზებულ გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირებული იმ
ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია მისი დანაშაულებრივი ქმედებით, ასევე მის მიერ ამ კანონის პირველი
მუხლის

პირველი

პუნქტით

განსაზღვრული

ვალდებულებების

განზრახ

ან

დაუდევრობით

შეუსრულებლობით.
4. კლიენტი არ არის პასუხისმგებელი მოპარული, დაკარგული, უკანონოდ მითვისებული ან უკანონოდ
გამოყენებული საგადახდო ინსტრუმენტის, ასევე მის მიერ საგადახდო ინსტრუმენტის უსაფრთხოების
ზომების

ან

პერსონიფიცირებული

უსაფრთხოების

საშუალებების

დაუცველობით

გამოწვეული

არაავტორიზებული ოპერაციის შედეგად წარმოშობილი ზიანისთვის, თუ მან ოპერაცია განახორციელა
პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ბანკის მიერ შეტყობინების მიღების შემდეგ,
თუკი ეს ზიანი გამოწვეული არ არის კლიენტის დანაშაულებრივი ან განზრახი ქმედებით.
5. თუ ბანკი არ უზრუნველყოფს პირველი მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების ნებისმიერ
დროს მიღებას, კლიენტი არ არის პასუხისმგებელი მოპარული, დაკარგული, უკანონოდ მითვისებული ან
უკანონოდ

გამოყენებული საგადახდო ინსტრუმენტის,

უსაფრთხოების

ზომების

ან

პერსონიფიცირებული

ასევე მის მიერ
უსაფრთხოების

საგადახდო

საშუალებების

ინსტრუმენტის
დაუცველობით

გამოწვეული არაავტორიზებული ოპერაციის შედეგად წარმოშობილი ზიანისთვის, თუკი ეს ზიანი
გამოწვეული არ არის გადამხდელის დანაშაულებრივი ან განზრახი ქმედებით.

