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ენის შეცვლა ინტერნეტ ბანკში 

ფინკა ბანკის საქართველოს ინტერნეტ ბანკის ვებ გვერდზე მუშაობის დაწყებამდე შეგიძლიათ 

აირჩიოთ სასურველი სამუშაო ენა, ეკრანის მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ასარჩევი ველის 

საშუალებით. 
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რეგისტრაცია ინტერნეტ და მობაილ ბანკის სერვისზე 

იმისათვის, რომ მოხდეს იურიდიული პირისათვის ინტერნეტ და მობაილ ბანკის მომსახურების 

რეგისტრაცია, აუცილებელია რომ კომპანიის უფლებამოსილი პირი ეწვიოს ფინკა ბანკი 

საქართველოს სერვის-ცენტრს და გააკეთოს განაცხადი მომსახურებაზე. 

იურიდიული პირისათვის ინტერნეტ და მობაილ ბანკის მიმსახურების რეგისტრაციისას, თქვენ 

ირჩევთ კომპანიის სახელს ინტერნეტ ბანკში შესასვლელად და არეგისტრირებთ 

მომხმარებლებს, რომლებსაც ექნებათ წვდომა და წინასწარგანსაზღვრული უფლებები კომპანიის 

წინასწარგანსაზღვრულ ანგარიშებსა და ოპერაციებზე. 

მომსახურებით შემდგომი სარგებლობისას შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით, საჭროა 

კლიენტმა ყურადღება გაამახვილოს შემდეგ დეტალებზე: 

 კომპანიის რამდენ თანამშრომელს ექნება წვდომა იურიდიული პირის ინტერნეტ და 

მობაილ ბანკზე; 

 რა უფლებებით ისარგებლებენ აღნიშნული თანამშრომლები. დეტალური ინფორმაცია 

იხილეთ ქვეთავში მომხმარებლის უფლებათა განმარტებები. 

 რომელი ანგარიშების ხედვის უფლება ექნებათ აღნიშნულ თანამშრომლებს. 

 ფინკა ბანკი საქართველო საშუალებას გაძლევთ რომ, ინტერნეტ ბანკით შესრულებულ 

გადარიცხვას დაჭირდეს ავტორიზაციების თქვენთვის სასურველი რაოდენობა მანამ, 

სანამ მოხდება მისი ბანკში გადაგზავნა. 

 ინტერნეტ და მობაილ ბანკში რეგისტრაციისას, თქვენ შეგიძლიათ თავად განსაზღვროთ 

დავალების შესასრულებლად საჭირო პირველი და მეორე დონის ავტორიზაციების 

სასურველი რაოდენობა და ასევე, რომელ მომხმარებელს უნდა ქონდეს აღნიშნული 

ავტორიზაციის შესრულების უფლება. 

მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ ინტერნეტ ბანკის რეგისტრაციისას მიუთითებთ რომ 

ინტერნეტ ბანკით შესრულებული გადარიცხვის ბანკში გამოსაგზავნად საჭიროა 2 პირველი 

დონის და 1 მეორე დონის ავტორიზაცია, აუცილებელია დაარეგისტრიროთ იურიდიული 

პირის ინტერნეტ ბანკის მინიმუმ 3 მიმხმარებელი, რომელთანაგაც 2-ს ექნება პირველი 

დონის ავტორიზაციის ხოლი, 1-ს მეორე დონის ავტორიზაციის შესრულების უფლება. ასევე, 

შესაძლებელია დაარეგისტრიროთ დამატებითი მომხმარებელი, რომელსაც ავტორიზაციის 

უფლება საერთოდ არ ექნება. 
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მომხმარებლების უფლებათა განმარტებები 

იმის მიხედვით, თუ რეგისტრაციისას რომელი უფლებას გაუქატიურებთ კომპანიის ინტერნეტ 

ბანკის მომხმარებლებს, იურიდიული პირების ინტერნეტ ბანკში შესაძლებელია შემდეგი 

მოქმედებების შესრულება. 

ქმედება აღწერა 

ანგარიშები 

ანგარიშების ნახვა 
რეგისტრაციისას მომხმარებლისათვის 

დაშვებული ანგარიშების ხედვის უფლება 

ამონაწერის ნახვა 
რეგისტრაციისას განსაზღვრული ანგარიშების 

ამონაწერის შესრულება 

ანგარიშზე სახელის შეცვლა 
რეგისტრაციისას განსაზღვრული 

ანგარიშებისათვის სახელის გადარქმევა 

ვალუტების პრიორიტეტის ცვლილება 
რეგისტრაციისას განსაზღვრული 

მულტისავალუტო და საბარათე ანგარიშებისათვის 
ვალუტის პრიორიტეტის ცვლილება 

ოპერაციები 

გადარიცხვა პირად ანგარიშებს შორის 

რეგისტრაციის დროს განსაზღვრულ ანგარიშებზე, 
სხვადასხვა ტიპის ოპერაციების შესრულების 

უფლება 

გადარიცხვა ფილიალში 

გადარიცხვა სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში 

გადარიცხვა სხვა ბანკში უცხოურ ვალუტაში 

საბიუჯეტო გადარიცხვა 

მიმდინარე დავალებები მიმდინარე დავალებების სიის ნახვა 

დავალების წაშლა 
დავალების ავტორიზებამდე და ბანკში 

გაგზავნამდე წაშლა 

შაბლონების გამოყენება 
შაბლონებში დამახსოვრებული ოპერაციების 

შესრულება 
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გადარიცხვები 

უფლება გადარიცხვის შესრულებაზე. ეს უფლება 
გააქტიურებული უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ 
მომხმარებელს აქვს ჩართული ჩამოთვლითაგან 
ერთი უფლება მაინც: 

 გადარიცხვა პირად ანგარიშებს შორის; 

 გადარიცხვა ფილიალში; 
 გადარიცხვა სხვა ბანკში ეროვნულ 

ვალუტაში; 
 გადარიცხვა სხვა ბანკში უცხოურ 

ვალუტაში; 
 საბიუჯეტო გადარიცხვა; 
 შაბლონების გამოყენება; 

ტრანზაქციების ისტორია 
ტრანზაქციების ისტორიის დათვალიერების 

უფლება 

ავტომატური დავალება (გადარიცხვა პირად 
ანგარიშებს შორის) 

საკუთარ ანგარიშებს შორის ავტომატური 
გადარიცხვის დამატების უფლება 

ავტომატური დავალება (გადარიცხვა 
ფილიალში) 

ფინკა ბანკში გახსნილ სხვა ანგარიშზე 
ავტომატური გადარიცხვის დავალების დამატების 

უფლება 

ავტომატური დავალება (გადარიცხვა სხვა 
ბანკში ეროვნულ ვალუტაში) 

სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში ავტომატური 
გადარიცხვის დავალების დამატების უფლება 

ავტომატური დავალებები 

ავტომატური გადარიცხვების მართვის უფლება. 
აღნიშნული უფლება ჩართული უნდა ქონდეს 
მომხმარებელს იმ შემთხვევაში თუ აქვს ერთი 
ტიპის ავტომატური გადარიცხვის დამატების 

უფლება მაინც 

კომუნალური გადახდები კომუნალური გადახდის შესრულების უფლება 

მობილურის შევსება 
მობილურის შევსების ოპერაციის შესრულების 

უფლება 

დავალებების იმპორტი 
ექსელის ფაილიდან ტრანზაქციების ჯგუფურად 

დამატების უფლება 

განაცხადები 
მომხმარებლების მიერ დამატებული სესხის 
წინსწრებისა და ახალი სესხის განაცხადების 

დათვალიერების უფლება 
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სესხები 

ნახვის სესხების დათვალიერების უფლება 

გრაფიკი სესხის გრაფიკის დათვალიერების უფლება 

გადახდები 
სესხის გადახდების ისტორიის დათვალიერების 

უფლება 

დავალიანების გამოთვლა 
კონკრეტულ სესხზე არსებული დავალიანების 

გამოთვლის უფლება 

სესხის წინსწრებით დაფარვა 
სესხის წინსწრების განაცხადის დარეგისტრირების 

უფლება 

სასესხო განაცხადის რეგისტრაცია ახალი სესხის განაცხადის რეგისტრაციის უფლება 

დეპოზიტები 

ნახვის დეპოზიტების დათვალიერების უფლება 

ამონაწერი ანაბრიდან დეპოზიტიდან ამონაწერის გაკეთების უფლება 

ინფორმაცია 

კატალოგების ნახვა 

საინფორმაციო მენიუში მოცემული პუნქტების 
დათვალიერების უფლება. იმ შემთხვევაში, თუ 
მომხმარებელს აქვს ერთერთ პუნქტზე წვდომის 

უფლება მაინც, ჩართული უნდა ქონდეს 
„კატალოგების ნახვის“ უფლებაც 

ოფიციალური კურსები 
ბანკის კურსები 

საერთაშორისო ბანკები 
საქართველოს ბანკები 

ვალუტები 
ქვეყნები 

სერვის ცენტრები 

შეტყობინებები 

ნახვის 
ბანკთან წერილის გაგზავნის და გაგზავნილი 

წერილების ნახვისა უფლებები 
გაგზავნა 
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ინტერნეტ ბანკში შესვლა 

ინტერნეტ და მობაილ ბანკში შესავლელად, საჭიროა, ეწვიოთ ფინკა ბანკი საქართველოს 

ინტერნეტ ბანკს მისამართზე www.ifinca.ge, მიუთითოთ კომპანიის დასახელება, თქვენი 

მომხმარებლის სახელი და პაროლი და დააჭიროთ ღილაკს „შესვლა “. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ იხსენებთ თქვენს კოპანიის სახელს ან, მომხმარებლის სახელს, 

დახმარებისათვის გთხოვთ, მიმართოთ ფინკა ბანკის სერვის ცენტრს. 

პაროლის სამჯერ ზედიზედ არასწორად მითითების შემთხვევაში, თქვენ დროებით შეგეზღუდებათ 

ინტერნეტ და მობაილ ბანკში შესვლა საიდანაც, 20 წუთის გასვლის შემდეგ მოხდება შესვლის 

ავტომატური აქტივაცია   დროებითი შეზღუდვის 20 წუთის გასვლამდე მოსახსნელად, გთხოვთ 

დაუკავშირდეთ ფინკა ბანკი საქართველოს სატელეფონო სერვის-ცენტრს ნომერზე +99532 224 

49 49. 

ინტერნეტ და მობაილ ბანკში შესვლის ერთი მცდელობის ფარგლებში, დროებითი შეზღუდვა 

შესაძლოა დაწესდეს მხოლოდ 2ჯერ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მესამე მცდელობაზეც სამჯერ 

არასწორად მიუთითებთ პაროლს, თქვენ უვადოდ შეგეზღუდებათ ინტერნეტ და მობაილ ბანკში 

შესვლა. უვადო შეზღუდვის მოსახსნელად, გთხოვთ, მიმართოთ ფინკა ბანკი საქრთველოს 

სერვის ცენტრს. 

იმ შემთხვევაში, თუ ახორციელებთ პირველ შესვლას ინტერნეტ ბანკში, მომხმარებლის სახელისა 

და პაროლის მითითების შემდეგ, სისტემა სავალდებულო წესით მოგთხოვთ პაროლის 

ცვლილებას. 

http://www.ifinca.ge/
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პაროლის ცვლილების ფორმაზე აუცილებელია როგორც ძველი, ისე ახალი პაროლის მითითება. 

პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსგან. პაროლის მითითებისას, აუცილებელია 

დიდი და პატარა ლათინური ასოებისა და ციფრები კომბინაციის გამოყენება. 
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მთავარი გვერდი 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი გვერდზე თავმოყრილია თქვენს საბანკო აქტივობასთან 

დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია.  

 

მთავარი გვერდი ლოგიკურად დაყოფილია 3 ნაწილად: 

1. საინფორმაციო პანელი სადაც მიითებულია თქვენი სახელი და გვარი, ინტერნეტ ან მობაილ 

ბანკში ბოლო შემოსვლის თარიღი და შემოსვლების ჯამური რაოდენობა. საინფორმაციო  
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2. პანელზე ასევე განთავსებულია ნოტიფიკაციების, პირადი შეტყობინებების, ენის ცვლილებისა 

და ინტერნეტ ბანკიდან გამოსვლის ფუნქციური ღილაკები. 

 
 

3. ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუ, რომელიც შედგება შემდეგი პუნქტებისგან (მენიუს პუნქტები 

ჩანს იმის მიხედვით, თუ რა უფლებები აქვს მომხმარებელს გააქტიურებული): 

 

მთავარი 

გვერდი 
ჩემი პროდუქტები გადარიცხვები ინფორმაცია პარამეტრები 

 

ანგარიშები გადარიცხვა 
ოფიციალური 

კურსები 
პაროლის შეცვლა 

 

ანაბრები 
კომუნალური 
გადახდები 

ბანკის კურსები 
მთავარი გვერდის 

პარამეტრები 

 

სესხები 
მობილურის ბალანსის 

შევსება 
საერთაშორისო 

ბანკები 

 
განაცხადები 

ავტომატური 
გადარიცხვები 

ქვეყნები 
 

  
დავალებების 

იმპორტი 
სერვის ცენტრები 

 

  
მიმდინარე 

დავალებები 

  

  
ტრანზაქციების 

ისტორია 

 

 

 

 

 

4. მთავარი გვერდის საინფორმაციო ბლოკები - „ვიჯეტები“, სადაც მოცემულია მოკლე 

ინფორმაცია თქვენი ანგარიშების, ბოლო ტრანზაქციების, ანაბრების, სესხებისა და ბანკისა 

და ოფიციალური ვალუტის კურსების შესახებ. 

თითოეული „ვიჯეტის“ სათაურის ტექსტზე დაჭერით, მენიუს პუნქტების მსგავსად, თქვენ 

გადახვალთ შესაბამისი პროდუქტის დეტალურ გვერდზე.  

მთავარი გვერდის დატოვების გარეშე, „ვიჯეტზე“ მოცემული პროდუქტების სრული სიის 

სანახავად, გააქტიურეთ ვიჯეტის მარჯვენა ქვედა კუთხეში მოცემული ღილაკი: 
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მთავარი გვერდის დატოვების გარეშე „ვიჯეტზე“ მოცემული ჩანაწერის დეტალების 

სანახავად, საჭიროა, ჩანაწერის მარჯვნივ მოთავსებული ღილაკის გააქტიურება. 

 
 

 

ჩანაწერის დეტალების გახსნის შემდეგ, აქტიურდება, ჩანაწერის მენიუს ღილაკი,  

რომელის საშუალებითაც შესაძლებელია პროდუქტზე დაშვებული ოპერაციების 

განხორციელება მთავარი გვერდის დატოვების გარეშე. 

ინფორმაცია პროდუქტების დეტალებისა და დასაშვები ოპერაციების შესახებ მოცემულია 

ქვეთავში „ჩემი პროდუქტები“. 

მთავარ გვერდზე განთავსებული „ვიჯეტების“ გადანაცვლება თქვენი სურვილისამებრ და 

ასევე, მენიუს ფონის ფერის ცვლილება შესაძლებელია მენიუს პუნქტიდან „მთავარი გვერდის 

პარამეტრები“. 
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ჩემი პროდუქტები 

 

ანგარიშები 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუს პუნქტის „ჩემი პროდუქტები“ -> „ანგარიშების“ საშუალებით 

თქვენ გადახვალთ გვერდზე, სადაც მოცემულია თქვენი ყველა ანგარიშის სია შემდეგი სახის 

ინფორმაციის მითითებით: 

სახელი - ანგარიშის დასახელება, რომლის ცვლილებაც შესაძლებელია ჩანაწერის 

ქვემიოთ არსებული ღილაკის „რედაქტირება“ საშუალებით. 

 

ანგარიშის ტიპი - „მიმდინარე“ მიმდინარე ანგარიშებისთვის, „მულტისავალუტო“ 

მულტისავალუტო ანგარიშებისთვის, „შემნახველი“ - შემნახველი ანაბრებისთვს  ან დეპოზიტი - 

ზრდადი ანაბრებისთვის. ვინაიდან, ვადიანი ანაბრების ანგარიშებზე ოპერაციების 

განხორციელება შეზღუდულია ანაბრის ვადის გასვლამდე, შესაბამისი ანგარიშები ინტერნეტ 

ბანკის ანგარიშების გვერდზე არსებულ ჩამონათვალში მოცემული არ არის. 

ანგარიშის ნომერი - ანგარიშის ნომერი IBAN ფორმატში. 

ვალუტა - ანგარიშის ვალუტა. მულტისავალუტო ანგარიშის შემთხვევაში აღნიშნულ ველში 

მოცემულია ანგარიშის პრიორიტეტული ვალუტა. 

ნაშთი - ნაშთი ანგარიშზე. მულტისავალუტო ანგარიშების შემთხვევაში, აღნიშნულ ველში 

მოცემულია ჯამური ნაშთი ანგარიშის პრიორიტეტულ ვალუტაში. 

ოვერდრაფტი - ანგარიშზე დაშვებული ოვერდრაფტის ოდენობა. 
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ხელმისაწვდომი თანხა - ხელმისაწვდომი თანხა ანგარიშზე, დაშვებული ოვერდრაფტისა და 

ანგარიშზე არსებული ბლოკების გათვალისწინებით. 

მულტისავალუტო - მულტისავალუტო ანგარიშებისთვის, ნაშთი თითოეულ ვალუტაში. ველი 

ცარიელია ყველა სხვა ტიპის ანგარიშისათვის.  

ანგარიშების სიაში არსებული კონკრეტული ანგარიშის შესახებ დეტალური ინფორმაციის 

სანახავად საჭიროა დააჭიროთ ჩანაწერის მარჯვნივ განთავსებულ ღილაკს რის შემდეგაც 

ხელმისაწვდომი გახდება ანგარიშის მენიუ და ინფორმაცია ანგარიშზე შესრულებული ბოლო 5 

ტრანზაქციის შესახებ. 

 

ანგარიშზე შესრულებული ტრანზაქციის დეტალური ინფორმაციის სანახავად, დააჭირეთ 

ტრანზაქციის ჩანაწერის მარჯვნივ მოთავსებულ ღილაკს . დეტალური ინფორმაცია 

შესრულებული ტრანზაქციებისა და მათზე შესაძლო მოქმედებების შესახებ, მოცემულია ქვეთავში 

ტრანზაქციების ისტორია. 
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ანგარიშის მენიუ 

ანგარიშზე შესაძლო მოქმედებების მენიუ აქტიურდება ღილაკის  საშუალებით და მოიცავს 

შემდეგ პუნქტებს: 

 

 

ამონაწერი 

ანგარიშის მენიუს პუნქტის „ამონაწერი“ საშუალებით, იხსნება ანგარიშიდან ამონაწერის გვერდი, 

სადაც შეგიძლიათ მიუთითოთ ამონაწერის სასურველი პერიოდი, ოპერაციის სტატუსი (ყველა, 

დამატებული, დამუშავების პროცესში, დასრულებული) და ერთ გვერდზე გამოსაჩენი 

ტრანზაქციების რაოდენობა.  

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ რომ ამონაწერში გამოჩნდეს ოპერაციის დამატებითი ინფორმაციაც, 

მონიშნეთ ველი „დამატებითი ინფორმაცია“. ხოლო ლარისგან განსხვავებული ვალუტის მქონე 

ანგარიშიდან ამონაწერის გაკეთებისას, ოპერაციის თანხის ლარის ექვივალენტების 

გამოსაჩენად, მონიშნეთ ველი „ექვივალენტი ლარში“. 

სასურველი პარამეტრების მითითების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „შესრულება“. 
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ამონაწერის გენერაციის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ ამონაწერის ექსპორტი 

სხვადასხვა ფორმატის (EXCEL, XML, CSV, PDF) ფაილებში ან, პირდაპირ ამობეჭდოთ. 

გადარიცხვა 

ანგარიშის მენიუს პუნქტი „გადარიცხვა“ გადაგამისამართებთ გადარიცხვების გვერდზე, სადაც 

ანგარიშის ველი ავტომატურად შეივსება თქვენს მიერ არჩეული ანგარიშით. 

ავტომატური გადარიცხვები 

ანგარიშის მენიუს პუნქტი „ავტომატური გადარიცხვა“ გადაგამისამართებთ ავტომატური 

გადარიცხვების გვერდზე, სადაც ანგარიშის ველი ავტომატურად შეივსება თქვენს მიერ არჩეული 

ანგარიშით. 

კომუნალური გადახდები 

ანგარიშის მენიუს პუნქტი „კომუნალური გადახდები“ გადაგამისამართებთ კომუნალური 

გადახდების გვერდზე, სადაც ანგარიშის ველი ავტომატურად შეივსება თქვენს მიერ არჩეული 

ანგარიშით. 
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რეკვიზიტი 

სასურველი ანგარიშების რეკვიზიტების PDF ფორმატში შესანახად ან ამოსაბეჭდად გამოიყნება 

ანგარიშის მენიუს პუნქტი „რეკვიზიტი“. 

 

ვალუტების პრიორიტეტის ცვლილება 

ინტერნეტ ბანკიდან შესაძლებელია შეიცვალოს მულტისავალუტო ანგარიშის პრიორიტეტული 

ვალუტა ანგარიშის მენიუს „ვალუტების პრიორიტეტის ცვლილება“ საშუალებით. 

მულტისავალუტო ანგარიშის პრიორიტეტული ვალუტის ცვლილების ფორმას აქვს შემდეგი სახე: 
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მულტისავალუტო ანგარიშის ვალუტების გადალაგება თქვენთვის სასურველი 

პრიორიტეტულობით შესაძლებელია კომპიუტერის „მაუსით“ გადაადგილების საშუალებით. 

ვალუტების სასურველი პრიორიტეტით დალაგების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შენახვა“. 

 

ანაბრები 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუს პუნქტის „ჩემი პროდუქტები“ -> „ანაბრები“ საშუალებით, 

თქვენ გადახვალთ გვერდზე სადაც, მოცემულია თქვენი კომპანიის მიმდინარე ანაბრების სია 

შემდეგი სახის ინფორმაციის მითითებით: 

სახელი - ანაბრის დასახელება (კომპანიის სახელი); 

ანაბრის ტიპი - ანაბრის ტიპის დასახელება; 

ანაბრის რეგისტრაციის თარიღი - ანაბრის გახსნის თარიღი; 

ვადის გასვლის თარიღი - ანაბრის ვადის გასვლის თარიღი (ველი ყოველთვის ცარიელია 

შემნახველი ტიპის ანაბრებისთვის); 

საპროცენტო განაკვეთი - ანაბრის წლიური საპროცენტო განაკვეთი; 

დარჩენილი ვადა - ანაბრის ვადის გასვლამდე დარჩენილი თვეების რაოდენობა (ველი 

ყოველთვის ცარიელია შემნახველი ტიპის ანაბრებისთვის); 

ნაშთი - ნაშთი ანაბრის ანგარიშზე; 
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ანაბრების სიაში არსებული კონკრეტული ანაბრის შესახებ ინფორმაციის სანახავად, საჭიროა 

დააჭიროთ ჩანაწერის მარჯვნივ განთავსებულ ღილაკს რის შემდეგაც, ხელმისაწვდომი 

გახდება დეტალური ინფორმაცია ანაბრის შესახებ, ხოლო ღილაკის „ამონაწერი“ საშუალებით 

შესაძლებელი იქნება ანაბრის ანგარიშიდან ამონაწერის გვერდზე გადასვლა. 

 

ანაბრების გვერდის ქვედა ნაწილში მოცემული ანაბრის კალკულატორით შესაძლებელია 

სასურველი ანაბრისათვის დაგეგმილი სარგებლის გამოთვლა. 

 

 

სესხები 

 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუს პუნქტის „ჩემი პროდუქტები“ -> „სესხები“ საშუალებით, თქვენ 

გადახვალთ გვერდზე სადაც, მოცემულია თქვენი კომპანიის მიმდინარე სესხების სია შემდეგი 

სახის ინფორმაციის მითითებით: 
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საკრედიტო პროდუქტი - სესხის საკრედიტო პროდუქტის დასახელება; 

საკრედიტო ხელშეკრულების N - სესხის საკრედიტო ხელშეკრულების ნომერი; 

სესხის თანხა - სასესხო ხელშეკრულების თანხა; 

საპროცენტო განაკვეთი - სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი; 

გაცემის თარიღი - სესხის გაცემის თარიღი; 

დაფარვის თარიღი - სესხის გეგმიური დაფარვის თარიღი; 

სტატუსი - სესხის სტატუსი, „მიმდინარე“, „ვადაგადაცილებული“ და ა.შ. 

სესხების სიაში არსებული კონკრეტული სესხი შესახებ დეტალური ინფორმაციის სანახავად, 

საჭიროა დააჭიროთ ჩანაწერის მარჯვნივ განთავსებულ ღილაკს რის შემდეგაც, 

ხელმისაწვდომი გახდება სესხის დავალიანების გაშიფვრა: 

 

და სესხზე მოქმედებების მენიუ საიდანაც შესაძლებელია, დაგეგმილი გრაფიკისა და გადახდების 

ნახვა, სესხზე დავალიანების გამოთვლა და წინსწრების განაცხადის შევსება. 

დაგეგმილი გრაფიკი და გადახდები 

სესხის მენიუს პუნქტის „დაგეგმილი გრაფიკი და გადახდები საშუალებით“, თქვენ გადახვალთ 

გვერდზე სადაც მოცემულია სესხის გრაფიკი და ასევე განხორციელებული გადახდების ისტორია. 

ინფორმაცია განაწილებული შესაბამის ჩანართებზე - „გრაფიკი“ და „გადახდები“. 

გრადიფიკისა და გადახდების გვერდიდან შესაძლებელია ინფორმაციის ექსპორტი სხვადასხვა 

ფორმატის ფაილებში, შესაბამისი ღილაკების საშუალებით. 
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დავალიანების გამოთვლა 

სესხის მენიუს პუნქტის „დავალიანების გამოთვლა“ საშუალებით, თქვენ გადახვალთ ინტერნეტ 

ბანკის გვერდზე, სადაც მოცემულია სესხის დავალიანების კომპონენტების გაშიფვრა და, ასევე, 

ინფორმაცია სესხთან დაკავშირებული საკომისიოების შესახებ. 
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სესხის წინსწრებით დაფარვის განაცხადი 

სესხის მენიუს პუნქტის „სესხის წინსწრებით დაფარვა“ საშუალებით, თქვენ გადახვალთ სესხის 

წინსწრებით დაფარვის განაცხადის გვერდზე. საიდანაც შესაძლებელია სესხის ნაწილობრივი 

წინსწრების განაცხადის შევსება და ბანკში გამოგზავნა. 

 

სესხის წინსწრების განაცხადის გამოსაგზავნად აუცილებელია მიეთითოს: 

ანგარიში - ანგარიშის ნომერი, რომლიდანაც ხდება სესხის დაფარვა წინსწრებით; 

დაფარვის მიზეზი - მიუთითეთ ამოსარჩევი მნიშვნელობებიდან: „საკუთარი სახსრებით“ ან 

„სესხის დაფარვა სხვა ბანკიდან აღებული სესხით“. 

თანხა - სესხის წინსწრების თანხა; 

გრაფიკის გადაგეგმვის ტიპი - წინსწრების შედეგად გრაფიკის გადაგეგმვის ტიპი. მიუთითეთ 

ამოსარჩევი მნიშვნელობებიდან: „სესხის ვადის შემცირება“, „ყოველთვიური გადასახადის 

შემცირება“ ან „მომდევნო გადახდების დაფარვა“. 

დარჩენილი დავალიანება - დაითვლება ავტომატურად თქვენს მიერ მითითებული წინსწრების 

თანხის შესაბამისად. 
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განაცხადის შევსების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“, გადაამოწმეთ შეყვანილი 

ინფორმაცია და დააჭირეთ ღილაკს „შესრულება“. 

თქვენი განაცხადის ნახვა შეგიძლიათ გაგზავნილი განაცხადების სიაში. განაცხადის სტატუსის 

ცვლილების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ ნოტიფიკაციის საშუალებით. 

 

სასესხო განაცხადის შევსება ინტერნეტ ბანკის საშუალებით 

სესხები სიის თავზე განთავსებული ღილაკის „სესხის აღება“ საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ 

შეავსოთ სასესხო განაცხადი, რომლის განხილვაც მოხდება ბანკის მიერ და შესაბამისი პასუხი 

გეცნობებათ ტელეფონით. 

 

სესხის განაცხადის ბანკში გადმოსაგზავნად აუცილებელია მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი 

ან კომპანიის დასახელება, ელ. ფოსტა, მოთხოვნილი სესხის ვადა, ვალუტა და ოდენობა, 

თქვენი შემოსავლის წყარო და ფილიალი სადაც გსურთ სესხის აღება. 

განაცხადის შევსებისა და საკრედიტო ბიუროში თქვენი მონაცემების გადამოწმებაზე თანხმობის 

მიცემის შემდეგ, განაცხადი იგზავნება ბანკში და მისი ნახვა შეგიძლიათ გაგზავნილი 

განაცხადების სიაში. განაცხადის სტატუსის ცვლილების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ 

ნოტიფიკაციის საშუალებით. 
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განაცხადები 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუს პუნქტის „ჩემი პროდუქტები“ -> „განაცხადები” საშუალებით, 

თქვენ გადახვალთ გვერდზე სადაც, მოცემულია თქვენს მიერ ბანკში გაგზავნილი ახალი სესხისა 

და არსებული სესხის წინსწრებით დაფარვის განაცხადების სია. განაცხადის ტიპის, სტატუსისა და 

განაცხადის დამატების დროის მითითებით. 

განაცხადების შესაძლო სტატუსებია „დამუშავების მოლოდინში“, „შესრულებული“ და 

„უარყოფილი“. 

სესხის წინსწრების განაცხადის შემთხვევაში, სტატუსი „შესრულებული“ ნიშნავს, რომ სესხის 

წინსწრებით დაფარვა შესრულდა წარმატებით. ხოლო ახალი სესხის განაცხადისთვის, იგივე 

სტატუსი ნიშნავს, რომ განაცხადმა წარმატებით გაიარა დამუშავების პირველი ეტაპი და გადაეცა 

ფილიალს თქვენთან დასაკავშირებლად და სესხის განაცხადის დასამუშავებლად საჭირო 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. 

ჩანაწერის მარჯვნივ განთავსებული ღილაკის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ 

დაათვალიეროთ განაცხადის ინფორმაცია. 

 

განაცხადის სიის თავზე მოცემულია ფილტრი რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ იპოვოთ 

სასურველი განაცხადი სტატუსისა და გამაცხადის ტიპის მიხედვით. 
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გადარიცხვები 

ოპერაციების დღიური ლიმიტი 

ინტერნეტ ბანკიდან შესრულებული ტრანზაქციების დღიური ლიმიტია ჯამურად 120,000 ლარის 

ექვივალენტია, დღეში მაქსიმუმ 50 ტრანზაქცია. 

გადარიცხვის შესრულების დროები 

ოპერაციის ტიპი 
სამუშაო დღეებში 09:00-

16:00 საათამდე 
არასამუშაო დროს, 
დასვენების დღეები 

საკუთარ ანგარიშებს შორის 
გადარიცხვა/კონვერტაცია/კომუნალ

ური გადახდები 
ოპერაცია სრულდება მომენტალურად 

ბანკის შიგნით ლარის გადარიცხვა 
სხვა კლიენტის ანგარიშებზე 

(საჭიროებს SMS კოდით 
ავტორიზაციას) 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ. 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ მომდევნო სამუშაო 

დღეს. 

ბანკის შიგნით სავალუტო 
გადარიცხვა სხვა კლიენტის 

ანგარიშებზე 
(საჭიროებს SMS კოდით 

ავტორიზაციას) 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ მომდევნო სამუშაო 

დღეს. 

ლარის გადარიცხვა სხვა ბანკში 
(საჭიროებს SMS კოდით 

ავტორიზაციას) 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ. 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ მომდევნო სამუშაო 

დღეს. 

სავალუტო გადარიცხვა სხვა ბანკში 
(საჭიროებს SMS კოდით 

ავტორიზაციას) 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ მომდევნო სამუშაო 

დღეს. 

საბიუჯეტო გადარიცხვა 
(საჭიროებს SMS კოდით 

ავტორიზაციას) 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ 

 ოპერაცია სრულდება 
ბანკის მხრიდან 

დამატებითი ავტორიზაციის 
შემდეგ მომდევნო სამუშაო 

დღეს. 
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გადარიცხვა 

ინტერნეტ ბანკის მთავარი მენიუს პუნქტის „გადარიცხვები“ -> „გადარიცხვა“ საშუალებით, 

თქვენ გადახვალთ გვერდზე სადაც, მოცემულია ყველა ტიპის გადარიცხვის ჩამონათვალი, 

რომლის შესრულებაც შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკის საშუალებით. 

 

სასურველი ტიპის გადარიცხვის მარჯვნივ განთავსებული ღილაკის საშუალებით იხსნება 

გადარიცხვის შესასრულებლად საჭირო ველები.  

გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის 

საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვის შესასრულებლად, პირველ რიგში, აუცილებელია 

მიუთითოთ ანგარიშები, რომლებზეც გსურთ ოპერაციის შესრულება. ანგარიშებს შორის 

გადარიცხვის ფორმა შეიცვლება მითითებული ანგარიშების ვალუტის შესაბამისად. 
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გადარიცხვის თანხისა და დანიშნულების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. 

შეყვანილი მონაცემების სისწორის დადასტურებისა და ღილაკის „შესრულება“ საშუალებით, 

ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე 

დავალებების სიაში. 

გადარიცხვა ფინკა ბანკის ფილიალებში 

ფინკა ბანკში გახსნილ სხვა კლიენტის ანგარიშზე თანხის გადასარიცხად საჭიროა მიუთითოთ 

ანგარიში საიდანაც გსურთ თანხის გადარიცხვა, მიმღების ანგარიში IBAN ფორმატში, მიმღების 

დასახელება, გადასარიცხი თანხა, გადარიცხვის დანიშნულება და დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში). 

 

ბანკის ფილიალებში გადარიცხვის ფორმაზე, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია 

გადარიცხვის ინვოისის მიბმაც ღილაკის „ინვოისის მიბმა“ საშუალებით. 
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გადარიცხვის თანხისა და დანიშნულების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. 

შეყვანილი მონაცემების სისწორის დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა და ღილაკის 

„შესრულება“ საშუალებით, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის გადამოწმება 

შესაძლებელი იქნება მიმდინარე დავალებების სიაში 

 

გადარიცხვა სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში 

სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში თანხის გადასარიცხად, საჭიროა მიუთითოთ ანგარიში საიდანაც 

გსურთ თანხის გადარიცხვა, მიმღების ანგარიში IBAN ფორმატში და მიმღების დასახელება. 

ველები მიმღები ბანკის დასახელება და მიმღები ბანკის კოდი ივსება ავტომატურად, მიმღების 

ანგარიშის IBAN-ის შესაბამისად. 

 

გადარიცხვის თანხის, დანიშნულებისა და დამატებითი ინფორმაციის (საჭროების შემთხვევაში) 

მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. შეყვანილი მონაცემების სისწორისა და 

გადარიცხვის საკომისიოს დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა და ღილაკზე „შესრულება“ 

დაჭერის შემდეგ, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება 

მიმდინარე დავალებების სიაში 
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გადარიცხვა სხვა ბანკში უცხოურ ვალუტაში 

სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში თანხის გადასარიცხად, საჭიროა მიუთითოთ ანგარიში საიდანაც 

გსურთ თანხის გადარიცხვა, მიმღების ანგარიში IBAN ფორმატში და მიმღების დასახელება 

ლათინური ასოებით. ველები მიმღები ბანკის დასახელება და მიმღები ბანკის კოდი ივსება 

ავტომატურად, მიმღების ანგარიშის IBAN-ის შესაბამისად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

გადარიცხვა სრულდება ქართულ ბანკში. საზღვარგარეთული ბანკების შემთხვევაში, ბანკის 

დასახელება და მიმღები ბანკის კოდი უნდა მიეთითოს ხელით. 

 

უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვის ფორმაზე ასევე უნდა შეივსოს მიმღების მისამართი ლათინური 

ასოებით, შუამავალი ბანკის მონაცემები (არსებობის შემთხვევაში) 

 

გადარიცხვის თანხა, ხარჯის ტიპი, დანიშნულება ლათინური ასოებით და დამატებითი 

ინფორმაცია ლათინური ასოებით (საჭიროების შემთხვევაში). 

 

უცხოურ ვალუტაში გარე გადარიცხვის შემთხვევაში, შესაძლებელია გადარიცხვაზე ინვოისის 

მიბმაც ღილაკის „ინვოისის მიბმა“ საშუალებით. 
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გადარიცხვის ინფორმაციის შევსების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. შეყვანილი 

მონაცემების სისწორის დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა და ღილაკის „შესრულება“ 

საშუალებით, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება 

მიმდინარე დავალებების სიაში 

გადარიცხვა ბიუჯეტში 

 

ბიუჯეტში თანხის გადასარიცხად, საჭიროა მიუთითოთ ანგარიში, საიდანაც გსურთ თანხის 

გადარიცხვა. იმ შემთხვევაში, თუ გადარიცხვას ასრულებთ მესამე პირის ნაცვლად, შეავსეთ 

მესამე პირის მონაცემები: 

 

ხელით მუთითეთ, ან ინტერნეტ ბანკის დახმარებით ააწყოთ სახაზინო კოდი: 

 

მიუთითეთ გადარიცხვის თანხა და დამატებითი ინფორმაცია (საჭიროების შემთხვევაში). 

გადარიცხვის დანიშნულება ივსება სახაზინო კოდის შესაბამისად და მისი რედაქტირება 

შეუძლებელია. 
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გადარიცხვის მონაცემების მითითების შემდეგმ დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. შეყვანილი 

მონაცემების სისწორისა და გადარიცხვის საკომისიოს დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა 

და ღილაკზე „შესრულება“ დაჭერის შემდეგ, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის 

გადამოწმება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე დავალებების სიაში. 

 

გადარიცხვის შენახვა შაბლონებში/შაბლონით გადარიცხვა 

გადარიცხვების სიის ნებისმიერი ტრანზაქციის შესრულებისას, დეტალების შეჯამების გვერდიდან, 

შესაძლებელია სასურველი გადარიცხვის შაბლონად შენახვა. 

  

გადარიცხვის შაბლონებში შესანახად საჭიროა მიუთითოთ შაბლონის დასახელება და დააჭიროთ 

ღილაკს „შენახვა.“ 

 

გადარიცხვის შაბლონად დამახსოვრებისას, ინტერნეტ ბანკი იმახსოვრებს ყველა მითითებულ 

მონაცემს გადარიცხვის თანხის გარდა. 

შაბლონად დამახსოვრებული გადარიცხვის შესასრულებლად საჭიროა გადარიცხვის გვერდზე 

აირჩიოთ შაბლონით გადარიცხვა და დასახელების მიხედვით მოძებნოთ ან  გადარიცხვის 

კატეგორიებიდან აარჩიოთ სასურველი შაბლონი. 

ინტერნეტ ბანკის საშუალებით შენახული შაბლონების გამოყენება შესაძლებელია მობაილ ბანკში 

და პირიქით. 
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კომუნალური გადახდები 

გადარიცხვების მენიუს პუნქტიდან კომუნალური გადახდები, თქვენ გადახვალთ ინტერნეტ ბანკის 

გვერდზე, საიდანაც შესაძლებელია კომუნალური გადახდების განხორციელება. 

კომუნალური გადახდების გვერდი დაყოფილია 2 ჩანართად „ახალი გადახდა“ და „შაბლონით 

გადახდა“. 

ჩანართზე „შაბლონით გადახდა“  მოცემულია თქვენს მიერ გადახდილი და შაბლონად 

დამახსოვრებული კომუნალური გადახდების ჩამონათვალი რომლებიც შეგიძლიათ 

გააერთიანოთ სხვადასხვა კატეგორიის ქვეშ. 

 

შაბლონად დამახსოვრებული ერთი ან რამოდენიმე გადახდის განხორციელება შესაძლებელია 

ამავე ჩანართზე, თანხის ველში შესაბამისი თანხების მითითებით და ღილაკზე „შემდეგი“ 

დაჭერით. 

ჩანართზე „ახალი გადახდა“ მოცემულია გადახდების კატეგორიების ჩამონათვალი. 

 

სასურველი კატეგორიის არჩევის შემდეგ, იხსნება გადახდის ფორმა, სადაც გადახდის 

განსახორციელებლად უნდა მიეთითოს შემდეგი ველები: 
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რეგიონი - საგადამხდელო რეგიონი, რომელშიც გსურთ გადახდის განხორციელება. 

კომპანიის დასახელება - კომპანიის, რომლის მომსახურების გადახდასაც ახორციელებთ, 

დასახელება. 

მომსახურების დასახელება - კონკრეტული მომსახურების დასახელება. 

აღნიშნული 3 ველის შევსების შემდეგ, გააქტიურდება აბონენტის ნომრის ველი, რომლის 

შევსებისა და ღილაკზე „იდენტ. გადამოწმება“ დაჭერის შემდეგ, შესაძლებელი გახდება 

გადახდის სრული ინფორმაციის მითითება: 

ინფორმაცია აბონენტზე - ივსება ავტომატურად მითითებული აბონენტის ნომრის შესაბამისი 

ინფორმაციით. 

დავალიანება - ივსება ავტომატურად მითითებული აბონენტის დავალიანებით; 

კატეგორია - იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ გადახდის დამახსოვრება შაბლონებში, აუცილებელია 

მიუთითოთ (აირჩიოთ არსებული ან, დაამატოთ ახალი) კატეგორია და დააჭიროთ ღილაკს 

შაბლონებში დამახსოვრება. 

 

ანგარიშიდან - ანგარიშის ნომერი საიდანაც გსურთ გადახდის განხორციელება; 

თანხა - გადახდის თანხა; 
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გადახდის მონაცემების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. შეყვანილი 

მონაცემების სისწორისა და გადარიცხვის საკომისიოს დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა 

და ღილაკზე „შესრულება“ დაჭერის შემდეგ, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის 

გადამოწმება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე დავალებების სიაში 
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მობილური ბალანსის შევსება 

გადარიცხვების მენიუს პუნქტიდან მობილური ბალანსის შევსება, თქვენ გადახვალთ ინტერნეტ 

ბანკის გვერდზე საიდანაც შესაძლებელია შეავსოთ სასურველი მობულური ტელეფონის ნომრის 

ბალანსი. 

 

მობილური ბალანსის შევსების ანგარიშის მითითების შემდეგ, სასურველი ტელეფონის ნომერი 

შეგიძლიათ შეიყვანოთ ხელით ან ჩატვირთოთ მობილური ტელეფონის შაბლონებიდან.  

გადახდის მონაცემების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. შეყვანილი 

მონაცემების სისწორისა და გადარიცხვის საკომისიოს დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა 

და ღილაკზე „შესრულება“ დაჭერის შემდეგ, ოპერაცია შესრულდება და მისი სტატუსის 

გადამოწმება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე დავალებების სიაში 
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ავტომატური გადარიცხვები 

ავტომატური გადარიცხვების გვერდზე შესაძლებელია როგორც არსებული ავტომატური 

გადარიცხვების დათვალიერება, ასევე ახალი ავტომატური გადარიცხვის დავალების დამატება. 

 

ავტომატური გადარიცხვის დეტალების დათვალიერება შესაძებელია ჩანაწერის მარჯვნივ 

განთავსებული ღილაკის საშუალებით. აქედანვე შესაძლებელია ავტომატური დავალების 

წაშლა (გაუქმება). 

ავტომატური გადარიცხვის ახალი დავალების დასამატებლად საჭიროა გააქტიურდეს ჩანართი 

„გადარიცხვის დამატება“. 

ავტომატური გადარიცხვის ახალი დავალების ველები აქტიურდება და განსხვავდება გადახდის 

ტიპის მიხედვით. 
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ავტომატური გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის 

საკუთარ ანგარიშებს შორის ავტომატური გადარიცხვის (კონვერტაციის) დამატებისას, 

აუცილებელია მივუთითოთ დავალების სახელი, ანგარიშები რომლებზეც გსურთ ოპერაციის 

შესრულება, გადარიცხვის თანხა, დანიშნულება და დააჭიროთ ღილაკს „შემდეგი“. 

 

ავტომატური გადარიცხვის დავალების რეგისტრაციის მომდევნო გვერდზე ხდება დავალების 

შესრულების პერიოდულობის „ყოველთვიური“ ან „ყოველკვირეული“ მითითება. გადარიცხვის 

პერიოდულობის მიხედვით, ველში „გადარიცხვის დღე“ ეთითება თვის კონკრეტული რიცხვი ან 

კვირის დღე, როდესაც უნდა შესრულდეს გადარიცხვა. 

დაწყების და დასრულების თარიღების ველებში ეთითება ავტომატური დავალების აქტიურობის 

ვადა. 

 

ავტომატური დავალების შესრულების პერიოდულობის მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს 

„შემდეგი“. შეყვანილი მონაცემების სისწორის დადასტურებისა და ღილაკის „შესრულება“ 

საშუალებით, გადარიცხვების სიაში დაემატება ავტომატური გადარიცხვის დავალება. 
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ავტომატური გადარიცხვა ფინკა ბანკის ფილიალებში 

ფინკა ბანკის ფილიალში ავტომატური გადარიცხვის დამატებისას, აუცილებელია მივუთითოთ 

დავალების სახელი, მიუთითოთ ანგარიში საიდანაც გსურთ თანხის გადარიცხვა, მიმღების 

ანგარიში IBAN ფორმატში, მიმღების დასახელება, გადასარიცხი თანხა, გადარიცხვის 

დანიშნულება და და დააჭიროთ ღილაკს „შემდეგი“. 

 

ავტომატური გადარიცხვის დავალების რეგისტრაციის მომდევნო გვერდზე ხდება დავალების 

შესრულების პერიოდულობის „ყოველთვიური“ ან „ყოველკვირეული“ მითითება. გადარიცხვის 

პერიოდულობის მიხედვით, ველში „გადარიცხვის დღე“ ეთითება თვის კონკრეტული რიცხვი ან 

კვირის დღე, როდესაც უნდა შესრულდეს გადარიცხვა. 

დაწყების და დასრულების თარიღების ველებში ეთითება ავტომატური დავალების აქტიურობის 

ვადა. 

 

 

ავტომატური დავალების შესრულების პერიოდულობის მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს 

„შემდეგი“. 
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შეყვანილი მონაცემების სისწორის დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა და ღილაკის 

„შესრულება“ საშუალებით,  გადარიცხვების სიაში დაემატება ავტომატური გადარიცხვის 

დავალება. 

ავტომატური გადარიცხვა სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში 

სხვა ბანკში ეროვნულ ვალუტაში თანხის გადარიცხვის ავტომატური დავალების 

რეგისტრაციისას, საჭიროა მიუთითოთ ანგარიში, საიდანაც გსურთ თანხის გადარიცხვა, მიმღების 

ანგარიში IBAN ფორმატში და მიმღების დასახელება. ველები „მიმღები ბანკის დასახელება“ და 

„მიმღები ბანკის კოდი“ ივსება ავტომატურად, მიმღების ანგარიშის IBAN-ის შესაბამისად. 

 

გადარიცხვის თანხისა და დანიშნულების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“. 

ავტომატური გადარიცხვის დავალების რეგისტრაციის მომდევნო გვერდზე ხდება დავალების 

შესრულების პერიოდულობის „ყოველთვიური“ ან „ყოველკვირეული“ მითითება. გადარიცხვის 

პერიოდულობის მიხედვით, ველში „გადარიცხვის დღე“ ეთითება თვის კონკრეტული რიცხვი ან 

კვირის დღე, როდესაც უნდა შესრულდეს გადარიცხვა. 

დაწყების და დასრულების თარიღების ველებში ეთითება ავტომატური დავალების აქტიურობის 

ვადა. 
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ავტომატური დავალების შესრულების პერიოდულობის მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს 

„შემდეგი“. 

შეყვანილი მონაცემების სისწორის დადასტურების, SMS კოდის მითითებისა და ღილაკის 

„შესრულება“ საშუალებით,  გადარიცხვების სიაში დაემატება ავტომატური გადარიცხვის 

დავალება. 

 

დავალებების იმპორტი 

ინტერნეტ ბანკიდან, ეროვნულ ვალუტაში, რამოდენიმე გადარიცხვის ერთდროულად შეყვანა 

შესაძლებელია Excel-ის ფაილიდან, დავალებების იმპორტის მენიუს საშუალებით. 

 

Excel-ის ფაილის შაბლონის ჩამოტვირთვა თქვენს კომიუტერში შეგიძლიათ დავალებების 

იმპორტის გვერდიდან, ღილაკის „ჩამოტვირთე შაბლონი“ საშუალებით.  ფაილში 

გადარიცხვების შესაყვანად, საჭიროა შემდეგი ველების შევსება: 

ნომერი - გადარიცხვის ნომერი (კომპანიის აღრიცხვის მიზნებისთვის); 

გამგზავნის ანგარიშის ნომერი - ანგარიშის ნომერი IBAN ფორმატში, საიდანაც გსურთ თანხის 

გადარიცხვა; 

თანხა - გადარიცხვის თანხა;  

მიმღები ბანკის კოდი ან სვიფტი - მიუთითეთ მხოლოდ ფინკა ბანკის გარეთ გადარიცხვის 

შემთხვევაში; 
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მიმღების ანგარიში - გადარიცხვის მიმღების ანგარიშის ნომერი IBAN ფორმატში; 

მიმღების სახელი - გადარიცხვის მიმღების დასახელება; 

მიმღების ნომერი - გადარიცხვის მიმღების პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო კოდი; 

მიმღების სახაზინო კოდი - ივსება მხოლოდ ბიუჯეტში გადარიცხვის შემთხვევაში და ეთითება 

სახაზინო კოდი რომელზეც გსურთ გადარიცხვა; 

დანიშნულება - გადარიცხვის დანიშნულება. 

გადარიცხვების მონაცემების მითითების შემდეგ, ღლაკის „ფაილის არჩევა“ საშუალებით, 

თქვენს კომპიუტერში აირჩიეთ შევსებული ფაილი და დააჭირეთ ღილაკს „იმპორტი“. 

 

ფაილის წარმატებული იმპორტის შემდეგ, გადარიცხვები დაემატება მიმდინარე დავალებების 

გვერდზე. იმ შემთხვევაში, თუ ფაილში რომელიმე ჩანაწერი მითითებულია არასწორი 

ფორმატით, ინტერნეტ ბანკი გამოგოტანთ შესაბამის შეტყობინებას. 
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მიმდინარე დავალებები 

მიმდინარე დავალებების გვერდზე მოცემულია თქვენს მიერ ინტერნეტ და მობაილ ბანკით 

შესრულებული გადარიცხვები (დავალებები ბანკის მიმართ) სტატუსების მითითებით: 

 

დავალების დეტალების დეტალების დათვალიერება შესაძებელია ჩანაწერის მარჯვნივ 

განთავსებული ღილაკის საშუალებით.    

მიმდინარე დავალებების სიაში მოცემულ ჩანაწერებს შესაძლოა ქონდეთ შემდეგი სტატუსები: 

მზადაა დამუშავებისთვის - დავალება (გადარიცხვა) წარმატებით დარეგისტრირდა და ბანკში 

გასაგზავნად საჭიროებს ავტორიზაციას. 

დამუშავების პროცესში - დავალება (გადარიცხვა) წარმატებით დაავტორიზდა კომპანიის 

მომხმარებლების მიერ ინტერნეტ ბანკში, მაგრამ არ მომხდარა მისი გადაგზავნა ბანკში. 

მიღებულია ბანკის მიერ - დავალება (გადარიცხვა) წარმატებით მიიღო ბანკმა და მისი 

შესრულება მოხდება ქვეთავში, გადარიცხვის დროები და ლიმიტები მითითებული წესების 

შესაბამისად. 
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შეცდომა - დავალების გადაგზავნა ბანკში ვერ მოხერხდა შეცდომის გამო. შეცდომის აღწერის 

ნახვა შესაძლებელია დავალების დეტალებში. 

მიმდინარე დავალებების გაფილტრვა სხვადასხვა პარამეტრით შესაძლებელია სიის თავზე 

მოცემული ველების და ღილაკის „გაფილტრვა“  საშუალებით. 

 

დავალების ავტორიზება/დავალების წაშლა 

იმისათვის რომ, ინტერნეტ ბანკით დამატებული გადარიცხვა ჩაითვალოს დასრულებულად და 

მოხდეს მისი გადაგზავნა ბანკში, აუცილებელია რომ მოხდეს გადარიცხვის ავტორიზაცია 

პირველი და მეორე დონის მომხმარებლების მიერ, იურიდიული პირისათვის ინტერნეტ ბანკის 

რეგისტრაციის პროცესში მითითებული ავტორიზაციების რაოდენობების შესაბამისად. 

იმ შემთხვევაში, თუ გადარიცხვის შემსრულებელ მომხმარებელს რეგისტრაციისას მინიჭებული 

ქონდა პირველი ან მეორე დონის ავტორიზაციის უფლება, გადარიცხვა ავტომატურად 

ჩაითვლება ამავე მომხმარებლის მიერ ავტორიზებულად.  

დამატებული დავალებ(ებ)ის ავტორიზაცია შესაძლებელია მიმდინარე დავალებების გვერდიდან, 

სასურველი ჩანაწერ(ებ)ის მარცხნივ მოთავსებული მონიშვნის გააქტიურებითა და ღილაკზე 

„ავტორიზაცია“ დაჭერით. 

 

დამატებული არავტორიზებული დავალებ(ებ)ის წაშლა შესაძლებელია მიმდინარე დავალებების 

გვერდიდან, სასურველი ჩანაწერ(ებ)ის მარჯვნივ მოთავსებული მონიშვნის გააქტიურებითა და 

ღილაკზე „წაშლა“ დაჭერით. 
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ტრანზაქციების ისტორია 

ინტერნეტ ბანკის მენიუს „ტრანზაქციების ისტორია“ საშუალებით, შესაძლებელია თქვენს 

ანგარიშებზე ნებისმიერი სახის ოპერაციების ისტორიის დათვალიერება, სასურელი გადარიცხვის 

ძებნა ანგარიშის, შესრულების პერიოდის, ოპერაციის ტიპის, თანხის, სტატუსისა და 

დანიშნულების მიხედვით. 

 

სიის თავზე განთავსებული ღილაკების საშუალებით, შესაძლებელია ტრანზაქციების ისტორიის 

ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატის ფაილებში. მარჯვნივ განთავსებული ღილაკის საშუალებით 

შეაძლებელია ოპერაციის დეტალების დათვალიერება და ელექტრონული ქვითრის ამობეჭდვა 

ღილაკის  საშუალებით. 
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ინფორმაცია 

ინტერნეტ ბანკშის მთავარი მენიუს ჩანართში „ინფორმაცია“, მოცემულია ყველა ძირითადი 

პუნქტი რომელიც შესაძლოა დაგჭირდეთ ინტერნეტ ბანკში მუშაობის პროცესში.  

ოფიციალური კურსები 

ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვალუტის კურსების შესახებ. გვერდის ზედა 

ნაწილში მოცემულია დოლარის, ევროს და ბრიტანული ფუნტის გაცვლითი კურსის ცვლილების 

გრაფიკები ბოლო წლის, თვის ან კვირის მდგომარეობით. ხოლო ქვედა ნაწილი ეთმობა 

ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული კურსების სიას, რომელიც შეგიძლიათ გაფილტროთ 

სასურველი ვალუტით და პერიოდით. შესაძლებელია ვალუტის კურსების ექსპორტი სხვადასხვა 

ფორმატის ფაილებში სიის თავზე განლაგებული ღილაკების საშუალებით. 
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ბანკის კურსები 

ბანკის კურსების გვერდზე მოცემულია ბანკის მიერ დაფიქსირებული მიმდინარე ოფიციალური 

გაცვლითი კურსების სია, რომლის ექსპორტიც შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმატის ფაილებში 

სიის თავზე განლაგებული ღილაკების საშუალებით. 

 

საერთაშორისო ბანკები 

ინტერნეტ ბანკის ამ გვერდზე მოცემულია საერთაშორისო და ქართული ბანკების სია, ბანკის 

დასახელები, კოდის, ქვეყნისა და ქალაქის მითითებით. სიის თავზე მოცემული ფილტრის 

საშუალებით შესაძლებელია სასურველი ბანკის მოძებნა კოდის, დასახელების ან ქვეყნის 

მიხედვით. 
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ქვეყნები 

ინტერნეტ ბანკის ამ გვერდზე მოცემულია ქვეყნების სია ლათინური დასახელებებისა და კოდების 

მითითებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ifinca.ge 
49 

სერვის ცენტრები 

სერვის-ცენტების გვერდზე მოცემულია ინფორმაცია ფინკა ბანკი საქართველოს სერვის 

ცენტრების შესახებ, მათი განლაგება რუკაზე. 
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პარამეტრები 

ინტერნეტ ბანკის ადმინისტრირების მენიუ. 

პაროლის შეცვლა 

პაროლის შეცვლის მენიუს საშუალებით შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკში შესასვლელი პაროლის 

შეცვლა. 

 

პაროლის ცვლილების ფორმაზე აუცილებელია როგორც ძველი, ისე ახალი პაროლის მითითება. 

პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსგან. პაროლის მითითებისას, აუცილებელია 

დიდი და პატარა ლათინური ასოებისა და ციფრები კომბინაციის გამოყენება. 

მთავარი გვერდის პარამეტრები 

მთავარი გვერდის პარამეტრების მენიუს საშუალებით შესაძლებელია მთავარ გვერდზე 

განლაგებული საინფორმაციო ბლოკებისათვის („ვიჯეტებისთვის“) ადგილის ცვლილება და 

თქვენთვის სასურველი მიმდევრობით დალაგება. ასევე, ინტერნეტ ბანკის ფონის ცვლილება 

ეკრანის მარჯვნივ მოთავსებული „სლაიდერის“ საშუალებით. 

 



 

www.ifinca.ge 
51 

განხორციელებული ცვლილებების დასამახსოვრებლად გამოიყენეთ დასტურის ღილაკი . 

ცვლილებების პირველა მდგომარეობაში დაბრუნება შესაძლებელია  ღილაკის საშუალებით. 

ნოტიფიკაციები 

ნოტიფიკაციების მენიუს საშუალებით, თქვენ მყისიერად შეიტყობთ შემდეგი ტიპის ინფორმაციას: 

 განაცხადის სტატუსის ცვლილება; 

 თქვენი კომპანიის სხვა მომხმარებლის მიერ გადარიცხვის რეგისტრაცია; 

 ბანკისგან ახალი შეტყობინების მიღება. 

ნოტიფიკაციის ტექსტზე დაჭერით, ინტერნეტ ბანკი გადაგიყვანთ შესაბამის ობიექტზე, რომელსაც 

ეხება სიახლე. 
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პირადი შეტყობინებები 

პირადი შეტყობინებების მენიუს საშუალებით თქენ შეგიძლიათ მიწეროთ ახალი წერილი ბანკს, 

ნახოთ ბანკისგან მიღებული შეტყობინებები და გაგზავნილი შეტყობინებების ისტორია. 

 

ღილაკის „დაჯგუფება“ საშუალებით, ინტერნეტ ბანკი დააჯგუფებს ბანკთან ერთი კომუნიკაციის 

ფარგლებში გაგზავნილ და მიღებულ წერილებს. 

შეტყობინების წასაკითხად დააჭირეთ შეტყობინების ჩანაწერის მარჯვნივ მოთავსებულ ღილაკს 

. 

ბანკთან შეტყობინები გაგზავნისას, საშუალება გაქვთ, შეტყობინებას თან დაურთოთ 

მიმაგრებული ფაილი. და შეტყობინების შინაარსიდან გამომდინარე, განსაზრვროთ 

შეტყობინების ტიპი: „ზოგადი“, „ინფორმაციული“, „ტექნიკური“ და „კერძო“. 

 

ინტერნეტ ბანკში მუშაობის დასრულება 

ინტერნეტ ბანკში მუშაობის დასასრულებლად, გამოიყენეთ ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში 

მოთავსებული გამოსვლის ღილაკი. 

 

 

გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

 


