საბანკო მომსახურების ტარიფები (ძალაშია 2018 წლის 15 მაისიდან)
ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

ანგარიშის ვალუტის დამატება

უფასო

ანგარიშის მომსახურების თვიური გადასახადი
სასესხო პროდუქტების სარგებლობის შემთხვევაში

0.3 ლარი - ლარის სესზე
0.6 ლარი - აშშ დოლარის სესხზე

თუ კლიენტი არ სარგებლობს სასესხო პროდუქტით

უფასო

ანგარიშზე თანხის შეტანა
ოპერაციები ეროვნულ ვალუტაში

0.95 ლარი

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

1.2 ლარი

თანხის მიმდინარე ანგარიშიდან გატანა*
ოპერაციები ეროვნულ ვალუტაში
ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

სესხის თანხის გატანა

თანხის 0,2%, მინიმუმ 20 თეთრი
თანხის 0.6%, მინიმუმ 50 თეთრი
უფასო

თანხის მიმდინარე ანგარიშიდან გადარიცხვა
თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით ერთი
კლიენტის ანგარიშებს შორის

უფასო

თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის შიგნით სხვა და სხვა
კლიენტების ანგარიშებს შორის

თანხის 0.07% მინ 0.5 ლარი

თანხის გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ლარში

თანხის 0.07% მინ 1 ლარი

სწრაფი გადარიცხვა - ლარში

თანხის 0.07% მინ 1 ლარი +1 ლარი

საგადახდო დავალების მომზადების საკომისიო

0.50 ლარი

ბანკის გარეთ თანხის გადარიცხვა - აშშ დოლარში ან
ევროში

თანხის 0.3%, მინ. 30USD/Euro, მაქს. 500
USD/Euro ლარის ექვივალენტში

ბანკის გარეთ თანხის გადარიცხვა - სხვა უცხოურ
ვალუტაში

თანხის 0.3%, მინ. 30 Euro, მაქს. 500 Euro
ლარის ექვივალენტში

ცნობის გაცემა
ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ
10 ლარი
ანგარიშზე ბრუნვის შესახებ

ანგარიშის არსებობის შესახებ

კლიენტები - 10 ლარი არაკლიენტები - 20
ლარი

სხვა ტიპის ცნობა

კლიენტებისთვის - 20 ლარი;
არაკლიენტებისთვის - 30 ლარი

ანგარიშიდან ამონაწერის მიღება

2 წლის და ნაკლები
ხანდაზმულობის ოპერაციებისთვის
თვეში ერთხელ - უფასო ყველა სხვა
შემთხვევაში - 10 ლარი

SMS და დისტანციური მომსახურების თვიური გადასახადი
განვადება

0.30 ლარი

Start up სესხი

1.50 ლარი

მომენტალური სესხი

1.00 ლარი

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხი (SME)

1.00 ლარი

ბანკის არამომენტალურ ბიზნეს სესხებზე**:

1,500 ა.შ.შ დოლარის ჩათვლით

0.50 ლარი

1,501 ა.შ.შ დოლარი-5,000 ა.შ.შ დოლარი

0.75 ლარი

5,001 ა.შ.შ დოლარი-7,000 ა.შ.შ დოლარი

1.00 ლარი

7,001 ა.შ.შ დოლარი-10,000 ა.შ.შ დოლარი

1.50 ლარი

10,001 ა.შ.შ დოლარი-15,000 ა.შ.შ დოლარი

2.00 ლარი

15,000 ა.შ.შ დოლარზე მეტი

2.50 ლარი

*ლიმიტს ზემოთ თანხის გატანაზე სავალდებულო ხდება წინასწარი გაფრთხილება მაქსიმუმ 3 საბანკო დღით ადრე
•მაღალმთიანი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 50 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)
•დანარჩენი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 100 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)
** ექვივალენტი ლარში

