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რესტრუქტურიზაცია

ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია ბანკის მომხმაჽებლის სესხის მომსახუჽების (მომსახუჽება გულისხმობს 
ვალის ჽოგოჽ� ძიჽი თანხის ასევე პჽო�ენ�ის დაფაჽვასა�) პიჽობების �ვლილებაა, ჽომელი� 
მისი ისეთი სახით გაჽდაქმნისკენ აჽის მიმაჽთული, ჽომ მომხმაჽებელმა ვალის მომსახუჽება 
მაჽ�ივად შეძლოს. საქაჽთველოში ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ყველაზე გავჽ�ელებული ფოჽმა, 
კლიენ�ის ყველა ვალდებულების გაეჽთიანება და  მისი უფჽო მე� ვადაში გადანა�ილებაა. 
თუმ�ა ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია აჽსებული სესხის მომსახუჽების პიჽობების ნებისმიეჽ 
სახე�ვლილებას შეგვიძლია დავაჽქვათ. გასათვალის�ინებელია ის ფაქ�ი, ჽომ 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია თითოეული ბანკის კეთილი ნებაა და მას  უფლება აქვს გაუკეთოს ან აჽ 
გაუკეთოს ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია ამა თუ იმ მომხმაჽებელს, თუმ�ა ჽოგოჽ� ნებისმიეჽ სხვა საბანკო 
პჽოდუქ�ს, ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იასა� თავისი დადებითი და უაჽყოფითი მხაჽეები აქვს. 

აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა�ია „საზოგადოება და ბანკები“ ამ თემით დაინ�ეჽესდა და  
საქაჽთველოში 5 ყველაზე მსხვილი კომეჽ�იული ბანკის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები 
გადაამო�მა:

1. საქაჽთველოს ბანკი: „საქაჽთველოს ბანკი“ ეჽთ-ეჽთი პიჽველი ბანკია, ჽომელმა�  
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები შეიმუშავა და შემდეგ მომხმაჽებელს შესთავაზა. ამ ბანკის 
პიჽობები კი შემდეგია: 

�ხჽილი 1. 

�ყაჽო: საქაჽთველოს ბანკი; bog.ge

გასათვალის�ინებელია ის ფაქ�ი, ჽომ ამ პიჽობების �ვლილება� მომხმაჽებლის ფინანსუჽ 
მდგომაჽეობაზეა დამოკიდებული. ჽოგოჽ� ვხედავთ ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა 
50%-90% ფაჽგლებში მეჽყეობს, ეს კი  ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შედეგად �აჽმოდგენილ 
უზჽუნველყოფაზეა დამოკიდებული: თავდებობა - 50%;  ავ�ომანქანა - 70%;  უძჽავი ქონება - 
90%; თუმ�ა  შეთანხმებით  ჯაჽიმების 100%-ით ჩამო�ეჽა� აჽის შესაძლებელი. ჽოგოჽ� 
�ხჽილიდან ჩანს სესხის გა�ემის საკომისიო 0,5%-ია.

სესხის ვადა

სესხის %

გა�ემის საკომისიო

�ინს�ჽების საკომისიო

გადასაფაჽი ვალდებულებების �ინს�ჽების საკომისიო

ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა

უზჽუნველყოფა

3 -120 თვე

ყველა ვალდებულების საშუალო  შე�ონილი

სესხის თანხის 0.5 %

0%

0%

50-90%

შეთანხმებისამებჽ

2



�ყაჽო: ჽესპუბლიკა ბანკი; br.ge  

ბანკ ჽესპუბლიკის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები შეიძლება ითქვას, ჽომ დადგენილი აჽ აჽის. 
შესაძლებელია, ჽომ ამ ბანკმა ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხი  ს�ანდაჽ�ული სამომხმაჽებლო 
სესხის პიჽობებში გას�ეს, ყველა თანდაჽთული საკომისიოს გათვალის�ინებით. ეს 
მომხმაჽებლის ფინანსუჽ მდგომაჽეობაზე და აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული. 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ვადა ამ ბანკში ს�ანდაჽ�ულად მაქსიმალუჽი - 36 თვით განისაზღვჽება, 
ხოლო უძჽავი ქონების �აჽმოდგენის შემთხვევაში ვადა  მაქსიმუმ 84 თვემდე იზჽდება. ასევე 
სესხის პჽო�ენ�ი აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული და ის მაქსიმუმ - 36% 
შეიძლება იყოს, თუმ�ა ესე�  ბანკის გადასა�ყვე�ია. ამას გაჽდა ბანკში ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის 
გა�ემის საკომისიო 2%-ია, ხოლო ჯაჽიმები შეიძლება ჩამოაჭჽან  და შეიძლება აჽა. 

დასკვნა:
 
აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა�იამ „საზოგადოება და ბანკები“ 5 უმსხვილესი ბანკის პიჽობები 
გამოიკვლია.  �ხჽილებიდან ჩანს, ჽომ ბანკების უმჽავლესობას ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხის 
გა�ემის საკომისიო აქვს. გამოდის ჽომ, მომხმაჽებელს სესხის ეფექ�უჽი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი 
საკომისიოს ხაჽჯზე დამა�ებით ეზჽდება. ზედმე�ად გადახდილი თანხის ოდენობა იზჽდება ასევე 
სესხის ვადის გახანგჽძლივების შემთხვევაში�. ამას ემა�ება გაზჽდილი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი�, 
ჽომლის ფოჽმიჽების ზუს�ი მეთოდი და პჽინ�იპი ხშიჽად გაუჽკვეველია. თუმ�ა 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შედეგად მომხმაჽებელი მაინ� შედაჽებით იუმჯობესებს მდგომაჽეობას, 
ჽადგან მისი ყოველთვიუჽი გადასახადი მ�იჽდება და აჽ ემუქჽება უძჽავი ქონების ან სხვა 
უზჽუნველყოფის ჽეალიზა�ია. ასევე ჽამდენიმე საკჽედი�ო პჽოდუქ�ის გადახდის ნა�ვლად, 
იხდის ეჽთ სესხს. ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის გზით მომხმაჽებელი იუმჯობესებს საკჽედი�ო 
ის�ოჽიასა�. 

ხშიჽად ბანკები უაჽს ამბობენ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაზე მანამ, სანამ სესხი აჽ აჽის პჽობლემუჽი. 
ამის ჽეალუჽი მიზეზი აჽის ის, ჽომ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის დჽოს ბანკს უ�ევს დამა�ებითი 
ხაჽჯების გა�ევა, ჽა� შემდეგში მდგომაჽეობს: ბანკები ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შემდეგ 
ვალდებულები აჽიან სესხი დააჽეზეჽვონ 10%-ში (ეჽოვნული ბანკის პჽეზიდენ�ის 2000 �ლის 
29 დეკემბჽის #350 ბჽძანების „კომეჽ�იული ბანკების მიეჽ აქ�ივების კლასიფიკა�იისა და 
შესაძლო დანაკაჽგების ჽეზეჽვების შექმნისა და გამოყენების �ესი“-ს თანხმად), ხოლო თუ სესხი 
აჽ აჽის ვადაგადა�ილებული 30 დღეზე მე�ით - დაჽეზეჽვებულია 2%-ში. 

ქონება �აჽმოადგინა, მას 48 თვეზე მე�ით მაინ� აჽ გაუხანგჽძლივებენ ვადას. 120 თვეზე  
მხოლოდ იპოთეკუჽი სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაა შესაძლებელი. ამის გაჽდა ჩამოსა�ეჽი 
ჯაჽიმების ჽაოდენობა  100-500 ლაჽის ფაჽგლებში მეჽყეობს. ბანკი გაჽკვეულ საკომისიოებსა� 
ა�ესებს.

4. პჽივა�ბანკი საქაჽთველო:  „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები ყველაზე 
გამოჽჩეულია. იმისთვის, ჽომ მომხმაჽებლის სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია გააკეთო 
აუ�ილებელია, ვალდებულება მინიმუმ 180 დღით იყოს ვადაგადა�ილებული. და�ვჽილებითი 
პიჽობები კი ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 4. 

�ყაჽო: პჽივა�ბანკი. privatbank.ge  

აღსანიშნავია, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ პიჽობები საკმაოდ აჽაეჽთგვაჽოვანია. მაგალითად, 
მიუხედავად �აჽმოდგენილი უზჽუნველყოფისა,  სესხის მაქსიმალუჽი ვადა  36 თვით 
განისაზღვჽება. ასევე  საპჽო�ენ�ო განაკვეთის დადგენა სესხის ვადების მიხედვით ხდება: 6 თვე 
- 0.01%;  6-12 თვემდე - 10 %; 12-36 თვემდე-18%; ამაზე ზემოთ სესხის პჽო�ენ�ი აღაჽ ი�ევს; 
ჽა� შეეხება ჯაჽიმებს, ჯაჽიმების ჩამო�ეჽა მაქსიმუმ 90%-ით ხდება, ეს კი ინდივიდუალუჽად 
განისაზღვჽება. აღსანიშნავი ის, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობებში აჽ� ეჽთი 
სახის საკომისიო აჽ შეინიშნება.

5. ბანკი ჽესპუბლიკა: ჽოგოჽ� აღმოჩნდა, „ბანკ ჽესპუბლიკას“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ყველაზე 
ინდივიდუალუჽი პიჽობები აქვს.

�ხჽილი 5. 

2. ლიბეჽთი ბანკი: „ლიბეჽთი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები:

�ხჽილი 2. 

�ყაჽო: ლიბეჽთი ბანკი; libertybank.ge 

„ლიბეჽთი ბანკის“ შემთხვევაში� ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის სესხის პჽო�ენ�ი დამოკიდებულია 
გადასაფაჽი ვალდებულებების პჽო�ენ�ზე და ბანკი მათ შოჽის ყველაზე მაღალ საპჽო�ენ�ო 
განაკვეთს ა�ესებს. ჽა� შეეხება ჯაჽიმების ჩამო�ეჽას, ის სჽულად  ბანკის თანამშჽომელზეა 
დამოკიდებული და აჽა �აჽმოდგენილ უზჽუნველყოფაზე (თუ უძჽავ ქონებას �აჽმოვადგენთ, 
მაშინ შესაძლებელია ჯაჽიმის სჽულად ჩამო�ეჽა). მაგალითად, თავდებობის �აჽმოდგენის 
შემთხვევაში, ბანკმა ჯაჽიმები შესაძლოა საეჽთოდ აჽ გვაპა�იოს. 

3. თი ბი სი ბანკი:  „თი ბი სი ბანკი“ ასევე ეჽთ-ეჽთი პიჽველი იყო, ჽომელმა� მოხმაჽებლებს 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია შესთავაზა, მისი პიჽობები ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 3. 

�ყაჽო: თიბისი ბანკი; tbcbank. ge  

„თი ბი სი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობების შესაბამისად სესხის ვადა ს�ანდაჽ�ულად 
მაქსიმუმ 48 თვით განისაზღვჽება, ანუ თუ მომხმაჽებელმა სამომხმაჽებლო სესხზე  უძჽავი 

სესხის ვადა

სესხის %

გა�ემის საკომისიო

�ინს�ჽების საკომისიო

გადასაფაჽი ვალდებულებების �ინს�ჽების საკომისიო

ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა

უზჽუნველყოფა

3 -120 თვე

ყველა ვაკლდებულებას შოჽის ყველაზე მაქსიმალუჽი

სესხის თანხის 0 %

0%

0%

ინდივიდუალუჽად

შეთანხმებისამებჽ

სესხის ვადა

სესხის %

გა�ემის საკომისიო

�ინს�ჽების საკომისიო

გადასაფაჽი ვალდებულებების �ინს�ჽების საკომისიო

ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა

უზჽუნველყოფა

3 - 48 თვე

საშუალო შე�ონილი 16-36 %

სესხის თანხის 2%

2%

2%

100 - 500 ლაჽი

შეთანხმებისამებჽ

3



�ყაჽო: ჽესპუბლიკა ბანკი; br.ge  

ბანკ ჽესპუბლიკის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები შეიძლება ითქვას, ჽომ დადგენილი აჽ აჽის. 
შესაძლებელია, ჽომ ამ ბანკმა ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხი  ს�ანდაჽ�ული სამომხმაჽებლო 
სესხის პიჽობებში გას�ეს, ყველა თანდაჽთული საკომისიოს გათვალის�ინებით. ეს 
მომხმაჽებლის ფინანსუჽ მდგომაჽეობაზე და აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული. 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ვადა ამ ბანკში ს�ანდაჽ�ულად მაქსიმალუჽი - 36 თვით განისაზღვჽება, 
ხოლო უძჽავი ქონების �აჽმოდგენის შემთხვევაში ვადა  მაქსიმუმ 84 თვემდე იზჽდება. ასევე 
სესხის პჽო�ენ�ი აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული და ის მაქსიმუმ - 36% 
შეიძლება იყოს, თუმ�ა ესე�  ბანკის გადასა�ყვე�ია. ამას გაჽდა ბანკში ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის 
გა�ემის საკომისიო 2%-ია, ხოლო ჯაჽიმები შეიძლება ჩამოაჭჽან  და შეიძლება აჽა. 

დასკვნა:
 
აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა�იამ „საზოგადოება და ბანკები“ 5 უმსხვილესი ბანკის პიჽობები 
გამოიკვლია.  �ხჽილებიდან ჩანს, ჽომ ბანკების უმჽავლესობას ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხის 
გა�ემის საკომისიო აქვს. გამოდის ჽომ, მომხმაჽებელს სესხის ეფექ�უჽი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი 
საკომისიოს ხაჽჯზე დამა�ებით ეზჽდება. ზედმე�ად გადახდილი თანხის ოდენობა იზჽდება ასევე 
სესხის ვადის გახანგჽძლივების შემთხვევაში�. ამას ემა�ება გაზჽდილი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი�, 
ჽომლის ფოჽმიჽების ზუს�ი მეთოდი და პჽინ�იპი ხშიჽად გაუჽკვეველია. თუმ�ა 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შედეგად მომხმაჽებელი მაინ� შედაჽებით იუმჯობესებს მდგომაჽეობას, 
ჽადგან მისი ყოველთვიუჽი გადასახადი მ�იჽდება და აჽ ემუქჽება უძჽავი ქონების ან სხვა 
უზჽუნველყოფის ჽეალიზა�ია. ასევე ჽამდენიმე საკჽედი�ო პჽოდუქ�ის გადახდის ნა�ვლად, 
იხდის ეჽთ სესხს. ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის გზით მომხმაჽებელი იუმჯობესებს საკჽედი�ო 
ის�ოჽიასა�. 

ხშიჽად ბანკები უაჽს ამბობენ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაზე მანამ, სანამ სესხი აჽ აჽის პჽობლემუჽი. 
ამის ჽეალუჽი მიზეზი აჽის ის, ჽომ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის დჽოს ბანკს უ�ევს დამა�ებითი 
ხაჽჯების გა�ევა, ჽა� შემდეგში მდგომაჽეობს: ბანკები ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შემდეგ 
ვალდებულები აჽიან სესხი დააჽეზეჽვონ 10%-ში (ეჽოვნული ბანკის პჽეზიდენ�ის 2000 �ლის 
29 დეკემბჽის #350 ბჽძანების „კომეჽ�იული ბანკების მიეჽ აქ�ივების კლასიფიკა�იისა და 
შესაძლო დანაკაჽგების ჽეზეჽვების შექმნისა და გამოყენების �ესი“-ს თანხმად), ხოლო თუ სესხი 
აჽ აჽის ვადაგადა�ილებული 30 დღეზე მე�ით - დაჽეზეჽვებულია 2%-ში. 

ქონება �აჽმოადგინა, მას 48 თვეზე მე�ით მაინ� აჽ გაუხანგჽძლივებენ ვადას. 120 თვეზე  
მხოლოდ იპოთეკუჽი სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაა შესაძლებელი. ამის გაჽდა ჩამოსა�ეჽი 
ჯაჽიმების ჽაოდენობა  100-500 ლაჽის ფაჽგლებში მეჽყეობს. ბანკი გაჽკვეულ საკომისიოებსა� 
ა�ესებს.

4. პჽივა�ბანკი საქაჽთველო:  „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები ყველაზე 
გამოჽჩეულია. იმისთვის, ჽომ მომხმაჽებლის სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია გააკეთო 
აუ�ილებელია, ვალდებულება მინიმუმ 180 დღით იყოს ვადაგადა�ილებული. და�ვჽილებითი 
პიჽობები კი ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 4. 

�ყაჽო: პჽივა�ბანკი. privatbank.ge  

აღსანიშნავია, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ პიჽობები საკმაოდ აჽაეჽთგვაჽოვანია. მაგალითად, 
მიუხედავად �აჽმოდგენილი უზჽუნველყოფისა,  სესხის მაქსიმალუჽი ვადა  36 თვით 
განისაზღვჽება. ასევე  საპჽო�ენ�ო განაკვეთის დადგენა სესხის ვადების მიხედვით ხდება: 6 თვე 
- 0.01%;  6-12 თვემდე - 10 %; 12-36 თვემდე-18%; ამაზე ზემოთ სესხის პჽო�ენ�ი აღაჽ ი�ევს; 
ჽა� შეეხება ჯაჽიმებს, ჯაჽიმების ჩამო�ეჽა მაქსიმუმ 90%-ით ხდება, ეს კი ინდივიდუალუჽად 
განისაზღვჽება. აღსანიშნავი ის, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობებში აჽ� ეჽთი 
სახის საკომისიო აჽ შეინიშნება.

5. ბანკი ჽესპუბლიკა: ჽოგოჽ� აღმოჩნდა, „ბანკ ჽესპუბლიკას“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ყველაზე 
ინდივიდუალუჽი პიჽობები აქვს.

�ხჽილი 5. 

2. ლიბეჽთი ბანკი: „ლიბეჽთი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები:

�ხჽილი 2. 

�ყაჽო: ლიბეჽთი ბანკი; libertybank.ge 

„ლიბეჽთი ბანკის“ შემთხვევაში� ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის სესხის პჽო�ენ�ი დამოკიდებულია 
გადასაფაჽი ვალდებულებების პჽო�ენ�ზე და ბანკი მათ შოჽის ყველაზე მაღალ საპჽო�ენ�ო 
განაკვეთს ა�ესებს. ჽა� შეეხება ჯაჽიმების ჩამო�ეჽას, ის სჽულად  ბანკის თანამშჽომელზეა 
დამოკიდებული და აჽა �აჽმოდგენილ უზჽუნველყოფაზე (თუ უძჽავ ქონებას �აჽმოვადგენთ, 
მაშინ შესაძლებელია ჯაჽიმის სჽულად ჩამო�ეჽა). მაგალითად, თავდებობის �აჽმოდგენის 
შემთხვევაში, ბანკმა ჯაჽიმები შესაძლოა საეჽთოდ აჽ გვაპა�იოს. 

3. თი ბი სი ბანკი:  „თი ბი სი ბანკი“ ასევე ეჽთ-ეჽთი პიჽველი იყო, ჽომელმა� მოხმაჽებლებს 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია შესთავაზა, მისი პიჽობები ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 3. 

�ყაჽო: თიბისი ბანკი; tbcbank. ge  

„თი ბი სი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობების შესაბამისად სესხის ვადა ს�ანდაჽ�ულად 
მაქსიმუმ 48 თვით განისაზღვჽება, ანუ თუ მომხმაჽებელმა სამომხმაჽებლო სესხზე  უძჽავი 

სესხის ვადა

სესხის %

გა�ემის საკომისიო

�ინს�ჽების საკომისიო

გადასაფაჽი ვალდებულებების �ინს�ჽების საკომისიო

ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა

უზჽუნველყოფა

6 - 36 თვე

0.01 – 18%

0%

0%

0%

მაქსიმუმ 90%

შეთანხმებისამებჽ

სესხის ვადა

სესხის %

გა�ემის საკომისიო

�ინს�ჽების საკომისიო

3-120 თვე

მაქს 33%

2%

ინდივიდუალუჽად

4



�ყაჽო: ჽესპუბლიკა ბანკი; br.ge  

ბანკ ჽესპუბლიკის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები შეიძლება ითქვას, ჽომ დადგენილი აჽ აჽის. 
შესაძლებელია, ჽომ ამ ბანკმა ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხი  ს�ანდაჽ�ული სამომხმაჽებლო 
სესხის პიჽობებში გას�ეს, ყველა თანდაჽთული საკომისიოს გათვალის�ინებით. ეს 
მომხმაჽებლის ფინანსუჽ მდგომაჽეობაზე და აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული. 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ვადა ამ ბანკში ს�ანდაჽ�ულად მაქსიმალუჽი - 36 თვით განისაზღვჽება, 
ხოლო უძჽავი ქონების �აჽმოდგენის შემთხვევაში ვადა  მაქსიმუმ 84 თვემდე იზჽდება. ასევე 
სესხის პჽო�ენ�ი აჽსებული სესხის პაჽამე�ჽებზეა დამოკიდებული და ის მაქსიმუმ - 36% 
შეიძლება იყოს, თუმ�ა ესე�  ბანკის გადასა�ყვე�ია. ამას გაჽდა ბანკში ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის 
გა�ემის საკომისიო 2%-ია, ხოლო ჯაჽიმები შეიძლება ჩამოაჭჽან  და შეიძლება აჽა. 

დასკვნა:
 
აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა�იამ „საზოგადოება და ბანკები“ 5 უმსხვილესი ბანკის პიჽობები 
გამოიკვლია.  �ხჽილებიდან ჩანს, ჽომ ბანკების უმჽავლესობას ჽეს�ჽუქ�უჽიზებული სესხის 
გა�ემის საკომისიო აქვს. გამოდის ჽომ, მომხმაჽებელს სესხის ეფექ�უჽი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი 
საკომისიოს ხაჽჯზე დამა�ებით ეზჽდება. ზედმე�ად გადახდილი თანხის ოდენობა იზჽდება ასევე 
სესხის ვადის გახანგჽძლივების შემთხვევაში�. ამას ემა�ება გაზჽდილი საპჽო�ენ�ო განაკვეთი�, 
ჽომლის ფოჽმიჽების ზუს�ი მეთოდი და პჽინ�იპი ხშიჽად გაუჽკვეველია. თუმ�ა 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შედეგად მომხმაჽებელი მაინ� შედაჽებით იუმჯობესებს მდგომაჽეობას, 
ჽადგან მისი ყოველთვიუჽი გადასახადი მ�იჽდება და აჽ ემუქჽება უძჽავი ქონების ან სხვა 
უზჽუნველყოფის ჽეალიზა�ია. ასევე ჽამდენიმე საკჽედი�ო პჽოდუქ�ის გადახდის ნა�ვლად, 
იხდის ეჽთ სესხს. ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის გზით მომხმაჽებელი იუმჯობესებს საკჽედი�ო 
ის�ოჽიასა�. 

ხშიჽად ბანკები უაჽს ამბობენ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაზე მანამ, სანამ სესხი აჽ აჽის პჽობლემუჽი. 
ამის ჽეალუჽი მიზეზი აჽის ის, ჽომ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის დჽოს ბანკს უ�ევს დამა�ებითი 
ხაჽჯების გა�ევა, ჽა� შემდეგში მდგომაჽეობს: ბანკები ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის შემდეგ 
ვალდებულები აჽიან სესხი დააჽეზეჽვონ 10%-ში (ეჽოვნული ბანკის პჽეზიდენ�ის 2000 �ლის 
29 დეკემბჽის #350 ბჽძანების „კომეჽ�იული ბანკების მიეჽ აქ�ივების კლასიფიკა�იისა და 
შესაძლო დანაკაჽგების ჽეზეჽვების შექმნისა და გამოყენების �ესი“-ს თანხმად), ხოლო თუ სესხი 
აჽ აჽის ვადაგადა�ილებული 30 დღეზე მე�ით - დაჽეზეჽვებულია 2%-ში. 

ქონება �აჽმოადგინა, მას 48 თვეზე მე�ით მაინ� აჽ გაუხანგჽძლივებენ ვადას. 120 თვეზე  
მხოლოდ იპოთეკუჽი სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იაა შესაძლებელი. ამის გაჽდა ჩამოსა�ეჽი 
ჯაჽიმების ჽაოდენობა  100-500 ლაჽის ფაჽგლებში მეჽყეობს. ბანკი გაჽკვეულ საკომისიოებსა� 
ა�ესებს.

4. პჽივა�ბანკი საქაჽთველო:  „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები ყველაზე 
გამოჽჩეულია. იმისთვის, ჽომ მომხმაჽებლის სესხის ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია გააკეთო 
აუ�ილებელია, ვალდებულება მინიმუმ 180 დღით იყოს ვადაგადა�ილებული. და�ვჽილებითი 
პიჽობები კი ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 4. 

�ყაჽო: პჽივა�ბანკი. privatbank.ge  

აღსანიშნავია, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ პიჽობები საკმაოდ აჽაეჽთგვაჽოვანია. მაგალითად, 
მიუხედავად �აჽმოდგენილი უზჽუნველყოფისა,  სესხის მაქსიმალუჽი ვადა  36 თვით 
განისაზღვჽება. ასევე  საპჽო�ენ�ო განაკვეთის დადგენა სესხის ვადების მიხედვით ხდება: 6 თვე 
- 0.01%;  6-12 თვემდე - 10 %; 12-36 თვემდე-18%; ამაზე ზემოთ სესხის პჽო�ენ�ი აღაჽ ი�ევს; 
ჽა� შეეხება ჯაჽიმებს, ჯაჽიმების ჩამო�ეჽა მაქსიმუმ 90%-ით ხდება, ეს კი ინდივიდუალუჽად 
განისაზღვჽება. აღსანიშნავი ის, ჽომ „პჽივა�ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობებში აჽ� ეჽთი 
სახის საკომისიო აჽ შეინიშნება.

5. ბანკი ჽესპუბლიკა: ჽოგოჽ� აღმოჩნდა, „ბანკ ჽესპუბლიკას“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის ყველაზე 
ინდივიდუალუჽი პიჽობები აქვს.

�ხჽილი 5. 

2. ლიბეჽთი ბანკი: „ლიბეჽთი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობები:

�ხჽილი 2. 

�ყაჽო: ლიბეჽთი ბანკი; libertybank.ge 

„ლიბეჽთი ბანკის“ შემთხვევაში� ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის სესხის პჽო�ენ�ი დამოკიდებულია 
გადასაფაჽი ვალდებულებების პჽო�ენ�ზე და ბანკი მათ შოჽის ყველაზე მაღალ საპჽო�ენ�ო 
განაკვეთს ა�ესებს. ჽა� შეეხება ჯაჽიმების ჩამო�ეჽას, ის სჽულად  ბანკის თანამშჽომელზეა 
დამოკიდებული და აჽა �აჽმოდგენილ უზჽუნველყოფაზე (თუ უძჽავ ქონებას �აჽმოვადგენთ, 
მაშინ შესაძლებელია ჯაჽიმის სჽულად ჩამო�ეჽა). მაგალითად, თავდებობის �აჽმოდგენის 
შემთხვევაში, ბანკმა ჯაჽიმები შესაძლოა საეჽთოდ აჽ გვაპა�იოს. 

3. თი ბი სი ბანკი:  „თი ბი სი ბანკი“ ასევე ეჽთ-ეჽთი პიჽველი იყო, ჽომელმა� მოხმაჽებლებს 
ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�ია შესთავაზა, მისი პიჽობები ასე გამოიყუჽება: 

�ხჽილი 3. 

�ყაჽო: თიბისი ბანკი; tbcbank. ge  

„თი ბი სი ბანკის“ ჽეს�ჽუქ�უჽიზა�იის პიჽობების შესაბამისად სესხის ვადა ს�ანდაჽ�ულად 
მაქსიმუმ 48 თვით განისაზღვჽება, ანუ თუ მომხმაჽებელმა სამომხმაჽებლო სესხზე  უძჽავი 

გადასაფაჽი ვალდებულებების �ინს�ჽების საკომისიო

ჩამოსა�ეჽი ჯაჽიმების ჽაოდენობა

უზჽუნველყოფა

ინდივიდუალუჽად

ინდივიდუალუჽად

შეთანხმებისამებჽ
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