საბანკო მომსახურების
სტანდარტული ტარიფები
ტარიფები საბანკო
მომსახურები პაკეტის
არქონის შემთხვევაში

ტარიფები
"Online" პაკეტის
შემთხვევაში

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

10 ლარი*

-

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო
(ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

1 ლარი**

-

მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

10 ლარი***

უფასო

მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური
საკომისიო (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

1.50 ლარი

უფასო

-

2.50 ლარი

ინტერნეტ ბანკინგი (სრული პაკეტი)

1 ლარი

უფასო

სმს მომსახურება

1 ლარი

უფასო

ტელეფონ ბანკი

0.50 ლარი

უფასო

მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო

ავტომატური დავალება (ინტერნეტ ბანკის საშუალებით)

უფასო

უფასო

ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის
ანგარიშის გახსნა

პაკეტის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

სალაროს ოპერაციები
ანგარიშზე თანხის შეტანა 1000 ლარის ჩათვლით (ლარი)

1 ლარი

ანგარიშზე თანხის შეტანა 1001 ლარიდან ზევით (ლარი)

უფასო

სერვისცეტრში განთავსებული სწრაფი გადახდის აპარატით თანხის შეტანა

უფასო

ანგარიშზე თანხის შეტანა ( აშშ დოლარი, ევრო)

უფასო

ანგარიშიზე ნაღდი სახით შემოტანილი თანხის განაღდება
(ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

უფასო

მიმდინარე/შემნახველ ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის განაღდება (ლარი)
მიმდინარე/შემნახველ ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის განაღდება
(აშშ დოლარი, ევრო)
მულტისავალუტო ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის განაღდება (ლარი)
მულტისავალუტო ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის განაღდება
(აშშ დოლარი, ევრო)

0,5% მინ. 0,50 ლარი
0,5% მინ. 0,20 $ / €
0,5% მინ. 0,50 ლარი
0,5% მინ. 0,20 $ / €

ტრანზაქციის დღიური ლიმიტები

გადარიცხვები
თანხის გადარიცხვა ფინკა ბანკში გახსნილ საკუთარ ანგარიშებზე
(ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)
მულტისავალუტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ფინკა ბანკში
სხვა კლიენტის ანგარიშებზე (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)
მულტისავალუტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკში (ლარი)
მულტისავალუტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში
დაჩქარებული მეთოდით (10 000 ლარამდე / RTGS)****
მულტისავალუტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკში
(აშშ დოლარი)*
მულტისავალუტო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკში (ევრო)*
უცხოური ვალუტის გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად
ჩარიცხვის გარანტიით (აშშ დოლარი)
უცხოური ვალუტის გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად
ჩარიცხვის გარანტიით (ევრო)

უფასო
უფასო
0,07%, მინ. 1 ლარი
0,07%, მინ. 1 ლარი + 2 ლარი
0,2%, მინ. 20$, მაქს. 500$
0,2%, მინ. 15€, მაქს. 500€
0.2%, მინ. 20 $ + 45 $
0.2%, მინ. 15 € + 25 €

შესრულებულ გადარიცხვაში ცვლილების შეტანა (აშშ დოლარი, ევრო)

60 $/€

შესრულებული გადარიცხვის ანულირება (აშშ დოლარი, ევრო)

60 $/€

გადარიცხული თანხის მოძიება - 60 კალენდარულ დღემდე
(აშშ დოლარი, ევრო)
გადარიცხული თანხის მოძიება - 61-დან 180 კალენდარულ დღემდე
(აშშ დოლარი, ევრო)

60 $/€
85 $/€

ტრანზაქციის დღიური ლიმიტები

ცნობები და საბანკო ამონაწერი
1 წლამდე ხანდაზმულობის ამონაწერი აქტიური საბანკო ანგარიშიდან

უფასო

1 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ამონაწერი აქტიური საბანკო ანგარიშიდან*****

20 ლარი

ამონაწერი დახურული ანგარიშიდან (ნებისმიერი ხანდაზმულობის)*****

30 ლარი

ცნობის გაცემა

20 ლარი

ცნობის გაცემა დახრული ანგარიშიდან

30 ლარი

*აღნიშნული საკომისიო არ ვრცელდება ისეთი კლიენტებისთვის, რომელთაც სურს მხოლოდ
ვადიანი ტიპის და საბავშვო ანაბრის გახსნა;
**აღნიშნული საკომისიო არ ვრცელდება ისეთი კლიენტებისთვის, რომელთაც სურს მხოლოდ
ვადიანი ტიპის და საბავშვო ანაბრის გახსნა;
***აღნიშნული საკომისიო არ ვრცელდება ისეთი კლიენტებისთვის, რომელთაც სურს მხოლოდ
ვადიანი ტიპის და საბავშვო ანაბრის გახსნა და ასევე, მსესხებლებისთვის;
****10 000 ლარის ზევით გადარიცხვა სხვა ბანკში ავტომატურად სრულდება სწრაფი რეჟიმით
და სრულდება მულტისავალუტო ანგარიშიდან სხვა ბანკში ლარში თანხის გადარიცხვის სტანდარტული ტარიფით.
*****ქოლ-ცენტრის არხით ამონაწერის გაცემა არის უფასო, მიუხედავად ხანდაზმულობისადა
ანგარიშის სტატუსისა (აქტიური/დახურული)

შენიშვნა: კლიენტებს, რომელთაც დარეგისტრირებული აქვთ "ონლაინ" (1.50 ლარიანი) ან "ონლაინ +" (3.50 ლარიანი) პაკეტი,
არ სარგებლობენ პაკეტში შემავალი არცერთი მომსახურებით და ახალი სატარიფო სქემის ამოქმედების შემდეგ, ექნებათ
სურვილი ისარგებლონ რომელიმე მომსახურებით, მათ ექნებათ არჩევანის საშუალება, კერძოდ:
• განაგრძონ არსებული პაკეტით სარგებლობა, თუმცა ამ შემთხვევაში, ის მომსახურება, რომელიც ახალი სატარიფო
სქემის მიხედვით არის ფასიანი (მაგ: ინტერნეტ ბანკინგი (სრული პაკეტი), სმს მომსახურება, ტელეფონ ბანკი), იქნება ფასიანი;
• დაირეგისტრირონ ახალი "ონლაინ" პაკეტი (2,50 ლარიანი) და ისარგებლონ მათში შემავალის მომსახურებებით უფასოდ;

