
 

*საბარათე სისტემის კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება როგორც ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ 
გაცვლით კურსს +1% 
**საერთაშორისო საგადახდო სისტემების კურსების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ 
მისამართებზე: 

Visa - https://www.visa.com.ge/en_GE/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html   

MasterCard - https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html   

 

საბანკო სადებეტო ბარათით ოპერაციის შესრულებისას თანხის კონვერტაციის სქემა 

 

 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია დეტალურად აღწეროს სს ზირაათ ბანკი საქართველოს 

საბანკო სადებეტო ბარათით ოპერაციის შესრულებისას თანხის კონვერტაციის სქემა. 

საბანკო სადებეტო  ბარათით ოპერაციის შესრულებისას, როდესაც საბარათე ოპერაცია 

სრულდება საბარათე ანგარიშის ვალუტაში, საბარათე ოპერაციის თანხის ჩამოჭრა 

ხორციელდება აღიშნული ანგარიშიდან. 

საბანკო სადებეტო ბარათით ოპერაციის შესრულებისას, როდესაც საბარათე ოპერაცია 

სრულდება საბარათე ანგარიშის ვალუტაში, თუმცა საბარათე ოპერაციის ვალუტის შესაბამისი 

ვალუტის საბარათე ანგარიშზე არ არის საკმარისი რაოდენობის თანხა, საბარათე ოპერაციის 

თანხის ჩამოჭრა მთლიანად ხორციელდება აღნიშნული ანგარიშიდან, ხოლო დანარჩენი 

თანხის კონვერტირება ხდება სხვა ვალუტის საბარათე ანგარიშზე არსებული თანხიდან, 

საბარათე ოპერაციის ანგარიშის შესრულების (ბანკის მიერ ინფორმაციის მიღების) დღეს 

არსებული საბარათე სისტემის კონვერტაციის კურსის შესაბამისად.* 

საბანკო სადებეტო ბარათით ოპერაციის შესრულებისას, როდესაც საბარათე ოპერაცია 

სრულდება საბარათე ანგარიშის ვალუტისაგან განსხვავებულ ვალუტაში (არ არსებობს 

საბარათე ანგარიში ოპერაციის ვალუტაში), მაშინ ოპერაციის თანხის ასახვა ხორციელდება 

საბარათე ანგარიშის ვალუტაში, ხოლო ბანკის მიერ კონვერტაცია ხორციელდება ოპერაციის 

ანგარიშზე ასახვის დღეს ბანკის მიერ დაწესებული საბარათე სისტემის კონვერტაციის კურსის 

შესაბამისად*. 

საერთაშორისო საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში, როდესაც საერთაშორისო საბარათე 

ოპერაცია სრულდება Visa ან MasterCard საბარათე სქემაში ჩართული ბარათით, თუ საბარათე 

ოპერაცია სრულდება საბარათე ანგარიშის ვალუტაში, მაშინ საბარათე ოპერაციის თანხა 

აისახება საბარათე ოპერაციის ვალუტის ანგარიშზე, მიუხეადვად იმისა თუ რა 

პრიორიტეტები აქვს დაწესებული კლიენტს მულტისავალუტო საბარათე ანგარიშებზე. 

საბარათე ოპერაციის შემთხვევაში, როდესაც ოპერაციის ვალუტა განსხვავდება საბარათე 

ანგარიშების ვალუტისგან და ამავდროულად     აშშ დოლარის ვალუტისაგან, რომელის 

წარმოადგენს სს ზირაათ ბანკი საქართველოს კლირინგის ვალუტას საერთაშორისო 

საგადახდო სისტემებთან, მაშინ საბარათე ოპერაციის თანხის აშშ დოლარის ექვივალენტის 

დადგენა ხდება საერთაშორისო საგადახდო სისტემების კურისის** მიხედვით.

https://www.visa.com.ge/en_GE/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html


 

*საბარათე სისტემის კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება როგორც ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ 
გაცვლით კურსს +1% 
**საერთაშორისო საგადახდო სისტემების კურსების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ 
მისამართებზე: 

Visa - https://www.visa.com.ge/en_GE/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html   

MasterCard - https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html   

საბანკო სადებეტო ბარათით შესრულებული კონვერტაციის სქემის გრაფიკი: 

ტრანზაქციის 

ვალუტა 

საბარათე 

ანგარიშის 

ვალუტა 

საერთაშორისო 

საგადახდო სისტემა 
ბანკის სისტემა 

ლარი (981) ლარი (981) GNNSS კონვერტაცია არ 

ხორციელდება  

კონვერტაცია არ ხორციელდება 

ლარი (981) დოლარი (840) GNNSS კონვერტაცია არ 

ხორციელდება 

კონვერტაცია ხორციელდება 

ტრანზაქციის დამუშავების 

დღეს ეროვული ბანკის კურსით 

+ 1% 

დოლარი (840) ლარი (981) კონვერტაცია არ 

ხორციელდება 

კონვერტაცია ხორციელდება 

ტრანზაქციის დამუშავების 

დღეს ეროვული ბანკის კურსით 

+ 1% 

დოლარი (840) დოლარი (840) კონვერტაცია არ 

ხორციელდება 

კონვერტაცია არ ხორციელდება 

დანარჩენი 

სხვა ვალუტა 

ლარი (981) საერთაშორისო საგადახდო 

სისტემის კონვერტაციის 

კურსი (სხვა ვალუტა - 

დოლარში840) 

კონვერტაცია ხორციელდება 

ტრანზაქციის დამუშავების 

დღეს ეროვული ბანკის კურსით 

(დოლარი 840 - ლარი 981) +1% 

დანარჩენი 

სხვა ვალუტა 

დოლარი (840) საერთაშორისო საგადახდო 

სისტემის კონვერტაციის 

კურსი (სხვა ვალუტა - 

დოლარში840) 

კონვერტაცია არ ხორციელდება  

 

https://www.visa.com.ge/en_GE/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html

