თიბისი კონცეპტის 360 ნაკრები განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სხვა საბანკო
და არასაბანკო უპირატესობებთან ერთად, კიდევ უფრო მეტი ფინანსური
ინსტრუმენტი და გაზრდილი შესაძლებლობები ესაჭიროება.
პირადი ბანკირი
პირადი ბანკირის მთავარი ამოცანა მომხმარებლისთვის ცხოვრების გამარტივება
და მისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფაა.
დაგიზოგავთ დროს და დაგეხმარებათ ფინანსების სწორად მართვაში
გაგიწევთ სრულფასოვან საოპერაციო და საკრედიტო მომსახურებას
მუდმივად მოგაწვდით თქვენთვის საინტერესო შეთავაზებებს
საბანკო პროდუქტები
მაღალი კლასის ბარათი - Visa Signature/Mastercard World Elite
ბანკომატიდან განაღდების მაღალი ლიმიტი - 60 000₾ 24 საათში
თიბისის და პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება უფასოდ,
თიბისის ფილიალებში განაღდება - 0.15%
საზღვარგარეთ ბანკომატიდან თანხის განაღდება უფასოდ, დღეში 10 000
ლარის ექვივალენტი
ბარათზე არსებულ დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა: ლარში 3.5%
(ეფექტური 3.56%-დან), ხოლო აშშ დოლარში 0.75% (ეფექტური 0.75%-დან)
დამატებით ორი მაღალი კლასის ბარათი უფასოდ - Visa Signature / Mastercard

World Elite

ბარათის უსაფრთხოების სერვისი სამივე ბარათზე უფასოდ
ერთგული Visa Signature საკრედიტო ბარათი
წლიური მომსახურების საკომისიოს გარეშე
2% ერთგული ქულების დარიცხვა სავაჭრო ობიექტებში ყველა ბანკის POS
ტერმინალზე საქართველოს მასშტაბით
საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა 500-დან 20 000 ლარამდე
55 დღემდე უპროცენტო კრედიტი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - POS - 16%, ATM - 20% (ეფექტური - 26.28%-დან)
საუკეთესო პირობები საბანკო ოპერაციებსა და პროდუქტებზე
ფილიალში თანხის განაღდება ნებისმიერი ანგარიშიდან 0.15%
გარე გადარიცხვები ფიქსირებული ტარიფით - 1₾, 15 $/€ ნებისმიერი მოცულობის
თანხაზე
დამატებითი სარგებელი „ვადიან ანაბარზე“
კომუნალური გადარიცხვები ციფრული არხებიდან უფასოდ
კონვერტაციის სპეციალური კურსი და 120 000 ლარიანი დღიური ლიმიტი,
როგორც ციფრულ არხებში, ასევე ბანკირის მეშვეობით
განსაკუთრებული პირობები ანაბარზე - ჩემი სეიფი
სარგებლის დარიცხვა სტანდარტულ განაკვეთს + 1.5% ლარში
სარგებლის დარიცხვა სტანდარტულ განაკვეთს + 0.3% აშშ დოლარში
სარგებლის დარიცხვა სტანდარტულ განაკვეთს + 0.25% ბრიტანულ გირვანქა
სტერლინგში
ინდივიდუალური სეიფი
საშუალო ზომის ინდივიდუალური სეიფით სარგებლობა წელიწადში 14 დღე უფასოდ
დიჯიპას აპლიკაცია
უფასო რეგისტრაცია
საბანკო დოკუმენტაციის წარმოება უფასოდ
ამონაწერი აქტიური ანგარიშიდან
ამონაწერი დახურული ანგარიშიდან
ცნობა
ულიმიტო საბანკო კურიერის მომსახურება
საინვესტიციო მომსახურება
ანგარიშის გახსნა უფასოდ
საბროკერო მომსახურება - 0.05%-0.20%
საინვესტიციო/საკონსულტაციო მომსახურება
წვდომა მსოფლიოს წამყვან საფონდო ბირჟებზე
კონცეპტ ცენტრი
უზრუნველყოფს თქვენს მომსახურებას 24/7
დამატებითი უპირატესობები:
მოგზაურობა
სამოგზაურო დაზღვევა
https://cardholderbeneﬁtsonline.com/
ჯანმრთელობა
მათ შორის ექსტრემალური სპორტით მიღებული ტრავმები
თითო ვიზიტი მაქს. 90 დღე, წელიწადში მაქს. 183 დღე
ჯამური სადაზღვევო თანხა $2 500 000 (გათვლილია ოჯახის 5 წევრზე)
COVID-19 დაზღვევა
ბარგის შეყოვნების კომპენსაცია - $300-მდე
ფრენის გადადება/გამოტოვების კომპენსაცია - $1000-მდე
შენაძენის დაზღვევა - წლიური ლიმიტი $20 000-მდე
მოგზაურობის ხანგრძლივობის შემცირება/გაუქმების კომპენსაცია - $5000-მდე
დახვედრა/გაცილების
- yQ Meet and Assist სერვისზე 25%-იანი ფასდაკლება
https://speedpass.yqnowgroup.com/
მსოფლიოს 240 აეროპორტში
საერთშორისო აეროპორტების ლაუნჯებით სარგებლობის შესაძლებლობა
(LOUNGE KEY SERVICE)

Visa
Signature ბარათის მფლობელებისთვის წელიწადში ოთხი უფასო ვიზიტი
https://www.loungekey.com/visacisseeloungeprogramVS
Mastercard World Elite ბარათის მფლობელებისთვის თბილისის, ბათუმის,
ვენის, პრაღის, ბუდაპეშტის, ბუქარესტის, კიევის და მოსკოვის აეროპორტებში
არსებულ მხოლოდ Mastercard-ის მომსახურე ლაუნჯებში ულიმიტო უფასო
ვიზიტები

https://production.rent-at-avis.com/avisonline/gb/avis_ams_partners1.nsf/c/visa+homevisa

AVIS CAR RENTAL

Visa Signature ბარათის მფლობელებისთვის 35%-მდე ფასდაკლება
სასტუმროები

Visa Signature ბარათის მფლობელებისთვის 12%-მდე ფასდაკლება

www.agoda.com-ზე და სპეციალური პირობებიhttps://www.visaluxuryhotels.com/
www.visaluxuryhotels.com-ზე
https://www.agoda.com/visacemea
სადაზღვევო პროდუქტები
ავტომანქანის დაზღვევა 10%-იანი და უძრავი ქონების დაზღვევა 15%-იანი
ფასდაკლებით თიბისი დაზღვევაში
პროვაიდერ ავტოსამრეცხაოებში რეცხვა 70%-იანი ფასდაკლებით

https://tbcinsurance.ge/ka/service/washcar
განსაკუთრებული შეთავაზებები

განსაკუთრებული პირობები თქვენთვის საინტერესო ობიექტებში
კონცეპტ შეხვედრები - www.conceptevents.ge
CONCEPTEVENTS.GE
სხვადასხვა თემატიკის ღონისძიებები
LIVO-ს სერვისებზე 20%-იანი ფასდაკლება
https://livo.ge/
უძრავი ქონების შეფასება
რეგისტრაცია
აზომვა
3D ფოტოგადაღება
იურიდიული შემოწმება

https://redmed.ge/ka

REDMED 25%-იანი ფასდაკლება უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ექიმების
კონსულტაციაზე
კონცეპტ სივრცე მარჯანიშვილის 7-ში
4 უფასო ვიზიტი სამუშაო სივრცეში
1 უფასო ვიზიტი საპრეზენტაციო ოთახში
20% ქეშბექი სამუშაო სივრცეზე
15% - ქეშბექი მაღაზიასა და კაფეში
ბიბლიოთეკის სივრცით სარგებლობა
ნაკრების ღირებულება შეადგენს 70₾/თვეში ან 700 ₾/ წელიწადში.
ნაკრების შეძენისას, თქვენი ოჯახის წევრი ისარგებლებს სპეციალური ტარიფით.

