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შეთანხმება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული საკოლექციო დანიშნულების 

მონეტების შეძენის წესების და პირობების თაობაზე  

შეთანხმების სავალდებულო ხასიათის გათვალისწინებით, გთხოვთ, გაეცნოთ დაკვირვებით 

  

 

  

1. ზოგადი დებულებანი  

1.    ეს შეთანხმება წარმოადგენს თქვენსა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს (შემდგომში - 

ეროვნულ ბანკს) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და მოიცავს იმ 

წესებსა და პირობებს, რომლითაც ეროვნული ბანკი ახდენს მის მიერ გამოშვებული საკოლექციო 

დანიშნულების მონეტების (შემდგომში - პროდუქციის) რეალიზაციას შუამავალი კომპანიის - 

შპს „ონლაინ თიქეთსის“ ელექტრონული პლატფორმის - www.tkt.ge (შემდგომში - ვებ-გვერდი) 

მეშვეობით. 

2. ამ შეთანხმების მიზნებისთვის მომხმარებელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც 

დაინტერესებულია ეროვნული ბანკის პროდუქციის შეძენით, ამ მიზნით ახორციელებს შესაბამის 

მოქმედებებს ვებ-გვერდზე და რომლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები ფიქსირდება შეკვეთის 

განთავსებისას ვებ-გვერდზე სავალდებულოდ შესავსებ ველებში. 

3. ვებ-გვერდზე პროდუქციიის შეძენისათვის აუცილებელია მომხმარებელი გაეცნოს ამ და შპს 

„ონლაინ თიქეთსის“ მომსახურების წესებსა და პირობებს და გამოხატოს თანხმობა აღნიშნულ 

პირობებზე.  

4. ღილაკზე – „ვეთანხმები“ დაჭერით მომხმარებელი ადასტურებს თანხმობას ამ შეთანხმებით 

გათვალისწინებულ პირობებზე, რომლის საფუძველზე, მომხმარებელი ვალდებულია, სრულად 

გადაიხადოს შესაბამისი ფასი ანგარიშსწორების პირობების მიხედვით და მიიღოს პროდუქცია, 

ხოლო ეროვნული ბანკი ვალდებულია, საკუთრებაში გადასცეს შეკვეთილი პროდუქცია 

მომხმარებელს. 

5. მოცემულ შეთანხმებაზე თანხმობის გამოცხადებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ იგი 

არის 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი და მის მიერ პროდუქციის შეძენისას 

მითითებული ინფორმაცია არის უტყუარი, ზუსტი და სრული.  

6. ეროვნული ბანკის მიერ  პროდუქციის გამოშვებასთან დაკავშირებით მის ოფიციალურ და   

ეროვნული ბანკის ფულის მუზეუმის ვებგვერდებზე განთავსებული ნებისმიერი განცხადება 

ითვლება ამ შეთანხმების განუყოფელ ნაწილად.  

 

2. პროდუქციის შეძენა 

1. პროდუქციის შეძენას მომხმარებელი ახდენს ვებ-გვერდზე, აღნიშნულ ონლაინ 

პლატფორმაზე არსებული წესებისა და პირობების მიხედვით, რეალიზაციის პროცესში ეროვნული 

ბანკის ჩართულობისა და მონაწილეობის გარეშე.  

2. მომხმარებელი შესაბამისი წესებისა და პირობების თანახმად ვებ-გვერდზე ახდენს 

ანგარიშსწორებას. ვებ-გვერდზე მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა მოიცავს შეძენილი 

პროდუქციის ღირებულებას, მისი გადაზიდვისა და დაზღვევის საფასურს. ამასთანავე, 

მომხმარებელი,  იხდის ვებ-გვერდზე მითითებულ საკომისიოს (სერვისის საკომისიო, ტრანზაქციის 

საკომისიო). აღნიშნული საკომისიოები წარმოადგენს უშუალოდ ვებ-გვერდის მომსახურებასა და 

ელექტრონულ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებულ თანხებს და  კავშირი არ აქვს ეროვნულ 

ბანკთან.  
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3. ეროვნული ბანკი პროდუქციის რეალიზაციისას აწესებს რაოდენობრივ შეზღუდვას და 

უშვებს თითო მომხმარებლის მიერ კონკრეტული თემატიკისა და შემადგენლობის პროდუქციის 

მხოლოდ ერთი ერთეულის შეძენას. თუ ერთი მომხმარებლის მიერ მოხდება კონკრეტული 

თემატიკისა და შემადგენლობის პროდუქციის ერთზე მეტი ერთეულის შეკვეთა ვებ-გვერდზე, 

ეროვნული ბანკი მოახდენს აღნიშნულის იდენტიფიცირებას და გააუქმებს ყოველ მომდევნო 

შეკვეთას მომხმარებლისთვის დამატებითი შეტყობინების გაგზავნის გარეშე. ამ მიზეზით 

ეროვნული ბანკის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაუბრუნდება მხოლოდ 

მის მიერ გადახდილი უშუალოდ პროდუქციის, გადაზიდვისა და დაზღვევის საფასური. სხვა 

პასუხისმგებლობა და  ვალდებულება, მათ შორის, მომხმარებლის მიერ გადახდილი სერვისის ან/და 

ტრანზაქციის საკომისიო თანხის დაბრუნებისა, ეროვნულ ბანკს არ წარმოეშობა.  

 

3. პროდუქციის მიწოდების პირობები  

1. ეროვნული ბანკი რეალიზებული მონეტების შესახებ ვებ-გვერდიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქციის 

დაზღვევასა და მიწოდებას.   

2. სავალდებულოა ვებ-გვერდზე მოთხოვნილი ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ შეივსოს 

სრულყოფილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც შპს „ონლაინ თიქეთსი“, ისე ეროვნული ბანკი 

იხსნის პასუხისმგებლობას შეძენილი პროდუქციის ადრესატისთვის სწორად მიწოდებაზე.  

3. თუ მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაცია არასრული ან არასწორია 

და ვერ მოხერხდება მისი დაზუსტება, ეროვნული ბანკი იტოვებს უფლებას, გააუქმოს შეკვეთა, 

მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე, თუ შეტყობინება შეუძლებელი იქნება არსებული 

ინფორმაციის საფუძველზე. ამ მიზეზით ეროვნული ბანკის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, 

მომხმარებელს დაუბრუნდება მხოლოდ მის მიერ გადახდილი უშუალოდ პროდუქციის, 

გადაზიდვისა და დაზღვევის საფასური. სხვა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, მათ შორის, 

მომხმარებლის მიერ გადახდილი სერვისის ან/და ტრანზაქციის საკომისიო თანხის დაბრუნებისა, 

ეროვნულ ბანკს არ წარმოეშობა.  

4. ეროვნული  ბანკი  იტოვებს  უფლებას,  უარი  განაცხადოს  შემოსული  შეკვეთების 

შესრულებაზე მომხმარებლისათვის ყოველგვარი ახსნა–განმარტების მიცემის გარეშე. შეკვეთის 

გაუქმების თაობაზე მოხდება მომხმარებლის ინფორმირება.  

5. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს პროდუქციის 

გადამზიდავი კომპანია და შეფუთვის ფორმა.  

6. პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, მომხმარებლის მიერ 

შეკვეთის განთავსებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ფულის მუზეუმის ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე (www.moneymuseum.nbg.gov.ge) განთავსებული დანართი N1-ით განსაზღვრულ 

ადგილებში და განსაზღვრული ტარიფებით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე. 

გაზრდილი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, შეკვეთის მიწოდების ვადა  შესაძლოა გაიზარდოს. 

7. შეკვეთის განთავსების შემდგომ, გადამზიდავი კომპანია წინასწარ უკავშირდება 

მომხმარებელს შეკვეთაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე და აცნობებს პროდუქციის 

მიწოდების კონკრეტულ დროს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ამ შეთანხმებით დადგენილ 

ვადებს. ამ მუხლის მე–6 პუნქტის მიხედვით, პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ 

მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე პროდუქციის შეკვეთისას მითითებულ მისამართზე.  

8. თუ გადამზიდავი კომპანიის მიერ შეუძლებელია პროდუქციის დროულად მიწოდება, იგი 

აღნიშნული ფაქტის შესახებ აცნობებს ეროვნულ ბანკსა და მომხმარებელს.  

9. გადამზიდავი კომპანიის მიერ პროდუქციის ჩაბარება დალუქული ფორმით ხორციელდება 

მხოლოდ   ვებ-გვერდზე შეკვეთისას განსაზღვრულ მომხმარებელზე.  
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10. გადამზიდავი კომპანიისაგან პროდუქციის მისაღებად, მომხმარებელმა თან უნდა იქონიოს 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, რომლის მონაცემებიც უნდა ემთხვეოდეს შეკვეთის განთავსებისას 

მითითებულ მონაცემებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროდუქცია არ გაიცემა, შეკვეთა გაუქმდება და 

მომხმარებელს დაუბრუნდება მხოლოდ მის მიერ გადახდილი უშუალოდ პროდუქციის საფასური 

(დაზღვევის, მიწოდების თანხების და მომხმარებლის მიერ გადახდილი სერვისისა და ტრანზაქციის 

საკომისიოს გამოკლებით), რის გარდა სხვა პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ეროვნულ ბანკს არ 

წარმოეშობა. 

11. მომხმარებლის მიერ პროდუქციის ჩაბარებისა და აღნიშნულის ხელმოწერით დაფიქსირების 

მომენტში მომხმარებელზე გადადის ნივთის ან/და მისი შეფუთვის შემთხვევითი განადგურების ან 

დაზიანების რისკი და პროდუქციასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აღარ მიიღება.  

12. მომხმარებლის მიერ პროდუქციის ჩაბარების შემდგომ, ეროვნული ბანკი არ არის 

პასუხისმგებელი იმ ზიანისთვის, რაც შესაძლოა გამოწვეული ან დაკავშირებული იყოს 

პროდუქციის ბუნებრივ და თვისობრივად მახასიათებელ ცვეთასთან, ფერის შეცვლასთან, 

მომხმარებლის მიერ არასწორი მოპყრობით გამოწვეულ დაზიანებასთან.  

13. თუ მომხმარებელი  რაიმე მიზეზით არ ჩაიბარებს პროდუქციას და აღნიშნულს წერილობით 

დააფიქსირებს საფოსტო გზავნილზე, ეროვნული ბანკის მიერ მოხდება აღნიშნული შეკვეთის 

გაუქმება და მომხმარებელს დაუბრუნდება მხოლოდ მის მიერ გადახდილი უშუალოდ 

პროდუქციის საფასური (დაზღვევის, მიწოდების თანხების და მომხმარებლის მიერ გადახდილი 

სერვისისა და ტრანზაქციის საკომისიოს გამოკლებით), რის გარდა სხვა პასუხისმგებლობა და 

ვალდებულება ეროვნულ ბანკს არ წარმოეშობა. 

14.  ეროვნული ბანკის  მხრიდან შესაძლოა  განხორციელდეს  სატელეფონო  ზარი 

მომხმარებელთან გადაზიდვის მომსახურების ვადების დაცვისა და ხარისხის გადამოწმების 

მიზნით.  

15. ეროვნული ბანკი არ განიხილავს მომხმარებლის მიერ პროდუქციის დიზაინისა და 

სპეციფიკაციების შესახებ არაზუსტი წარმოდგენის მიზეზით გამოთქმულ პრეტენზიებს.  

16. მომხმარებელს არ წარმოეშობა უფლებები პროდუქციის ნაკლის გამო, თუ შეთანხმების 

დადების მომენტში მისთვის ცნობილი იყო აღნიშნულის შესახებ.  

17. თუ, მომხმარებლის მიზეზით, დადგენილ ვადებში ვერ ხერხდება პროდუქციის ჩაბარება, 

კერძოდ, ვერ ხერხდება მომხმარებლის მოძიება, მომხმარებლის მიერ შეკვეთისას არასწორი 

რეკვიზიტების, მისამართისა და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითების, დასახელებულ 

მისამართზე არყოფნის, გადამზიდი კომპანიისა და ეროვნული ბანკის შეტყობინებებზე 

გამოუხმაურებლობისა და სხვა გარემოებათა გამო, ეროვნული ბანკი აუქმებს მიღებულ შეკვეთას, 

და მომხმარებელს დაუბრუნდება მხოლოდ მის მიერ გადახდილი უშუალოდ პროდუქციის 

საფასური (დაზღვევის, მიწოდების თანხების და მომხმარებლის მიერ გადახდილი სერვისისა და 

ტრანზაქციის  საკომისიოს გამოკლებით), რის გარდა სხვა პასუხისმგებლობა და ვალდებულება 

ეროვნულ ბანკს არ წარმოეშობა. 

18.  თუ  გადამზიდავი  კომპანიის  მიერ  პროდუქციის  ადგილზე მიტანა  არ  მოხდა დადგენილ 

ვადაში, მომხმარებელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ აცნობოს აღნიშნულის თაობაზე ეროვნულ 

ბანკს.  

19. მომხმარებლის მიერ უკვე მიღებული პროდუქციის ეროვნული ბანკისთვის დაბრუნების 

შემთხვევაში, ეროვნულ ბანკს მისი ნომინალური ღირებულების ანაზღაურების გარდა სხვა 

ვალდებულება არ წარმოეშობა. 
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 4. მხარეთა ვალდებულებები  

1. ამ შეთანხმების შესაბამისად ეროვნული ბანკი ვალდებულია:  

ა) გადასცეს მომხმარებელს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო პროდუქცია;  

ბ) გადასცეს მომხმარებელს პროდუქციის თანმდევი ყველა საბუთი;  

გ) უზრუნველყოს მისი     მიზეზით    შეთანხმების    პირობების    დარღვევის    შემთხვევაში შეკვეთის 

შეუსრულებლობის/გაუქმების თაობაზე მომხმარებლის ინფორმირება და მომხმარებლისათვის მის 

მიერ გადახდილი სრული თანხის დაბრუნება;  

დ) დაიცვას მის ხელთ არსებული მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით და არ გასცეს მესამე პირზე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა და იმ ინფორმაციისა, რომელიც აუცილებელია გადამზიდავი კომპანიისათვის, 

მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე  პროდუქციის მიტანისა და ჩაბარებისათვის;  

ე)მისი მიზეზით შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში, მომხმარებელს აუნაზღაუროს მხოლოდ ამ 

შეთანხმებით გათვალისწინებული თანხები. სხვა პრეტენზია მომხმარებელს ეროვნული ბანკის 

მიმართ ვერ ექნება. 

2. ამ შეთანხმების შესაბამისად მომხმარებელი ვალდებულია:  

ა) სრულად გადაიხადოს შეკვეთილი პროდუქციის ღირებულება ვებგვერდზე მითითებული 

თანხის შესაბამისად;  

ბ) სრულად შეავსოს ვებგვერდზე განთავსებული ველები და პროდუქციის მისაღებად 

წარმოადგინოს ვალიდური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები. არასწორი მონაცემების მითითებით 

ან/და ყალბი დოკუმენტების წარმოდგენით გამოწვეულ შედეგებზე სრული პასუხისმგებლობა 

ეკისრება თავად მომხმარებელს და ამ შემთხვევაში პროდუქციის სწორი ადრესატისთვის 

მიწოდებაზე პასუხისმგებლობა ეროვნულ ბანკს არ ეკისრება;   

გ) ეროვნული ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიაწოდოს მას ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია 

და წარუდგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც აუცილებელია ამ 

შეთანხმებით განსაზღვრული პირობების ჯეროვნად შესრულებისთვის;  

დ) პროდუქციის მიუწოდებლობის, დაგვიანებით მიწოდების ან ამ მხრივ რაიმე შეუსაბამობის 

გამოვლენის  შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ  დაუკავშირდეს  ეროვნულ  ბანკს:  ტელ:  +995  32  2406  

406/+995 32 296 614; ელექტრონული ფოსტა: info@moneymuseum.nbg.ge.  

  

5. ფორს-მაჟორი  

მხარეები თავისუფლდებიან შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ეს გამოწვეული იყო ისეთი ფორს- 

მაჟორული მდგომარეობით, რომლის დროსაც მხარეთათვის მათი შესრულება შეუძლებელი გახდა. 

ფორს-მაჟორში იგულისხმება ომი, სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, 

მეწყერი), ეპიდემია და სხვა დაუძლეველი ვითარება. შეთანხმებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების ვადები, შესაბამისად, გადაიწევს ფორს- მაჟორული გარემოებების 

მოქმედების ვადის მიხედვით. მხარეები პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებიან მხოლოდ 

ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის პერიოდში. ნაკისრი ვალდებულებები დაუყოვნებლივ 

უნდა შესრულდეს ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ.  

  

 

6.  პერსონალური მონაცემები და კონფიდენციალურობა  

1. თუ   მომხმარებელი   გადაწყვეტს,   ისარგებლოს   ვებგვერდის   მომსახურებით,   მაშინ   იგი 

თანხმობას აცხადებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა მიიღოს და გამოიყენოს ის ინფორმაცია, რომელიც 

განსაზღვრულია ამ შეთანხმებით. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ეროვნული ბანკი იღებს 
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და ამუშავებს, გამოიყენება მომსახურების გასაწევად და მის გასაუმჯობესებლად. ეროვნული ბანკი 

არ გამოიყენებს ან/და არ გააზიარებს მიღებულ ინფორმაციას ამ შეთანხმებისა და მოქმედი 

კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ.  

2. მომსახურების  ხარისხის  გასაუმჯობესებლად, მომხმარებელს  შეიძლება  ეთხოვოს 

გარკვეული სახის ინფორმაციის მიწოდება ეროვნული ბანკისთვის, რითაც შესაძლებელი იქნება 

მისი იდენტიფიცირება. აღნიშნული    ინფორმაცია, მათ    შორის, მოიცავს    სახელს,    გვარს,    

დაბადების    თარიღს, პასპორტის/პირად ნომერს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს, შესყიდვის 

შესახებ ინფორმაციას და ა.შ.  

3. ინფორმაცია, რომელსაც ეროვნული ბანკი მიიღებს, გამოყენებულ იქნება მომხმარებელთან 

საკონტაქტოდ ან მისი იდენტიფიცირებისათვის.  

4. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია, დაიქირავოს მესამე პირი  შემდეგი მიზნებისათვის: 

ა) მომსახურების გაუმჯობესება;  

ბ) მომსახურების გაწევა ბანკის სახელით;  

გ) მომსახურებასთან დაკავშირებული ქვე-მომსახურებები;  

დ) მომსახურების ანალიზი.  

5. ამ შეთანხმების მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ პირს  შესაძლოა,  წვდომა  ჰქონდეს  

მომხმარებლის  პერსონალურ მონაცემებთან. აღნიშნული განპირობებულია იმ ვალდებულებებით, 

რაც მას ეროვნული ბანკის მიმართ აკისრია.  ამასთანავე, ის ვალდებულებას იღებს, რომ არ 

გამოიყენებს, გაავრცელებს ან გაამჟღავნებს მიღებულ ინფორმაციას სხვა მიზნებისთვის.  

6. ეროვნული  ბანკი  აფასებს  მომხმარებლების  ნდობას  პერსონალური  ინფორმაციის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით და იყენებს ყველა საშუალებას მის დასაცავად.  

7. კონფიდენციალურობის  დაცვასთან  დაკავშირებული  კითხვების  ან  შემოთავაზებების 

არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ეროვნულ ბანკთან დაკავშირება ელექტრონული ფოსტის 

info@moneymuseum.nbg.gov.ge საშუალებით.  

  

  

7. დავების გადაწყვეტა  

ეროვნულ ბანკსა და მომხმარებელს შორის წამოჭრილი ნებისმიერი სახის დავა უნდა გადაწყდეს 

ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ მხარეთა მიერ ვერ იქნება მიღწეული შეთანხმება, დავა, 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გადაწყდება სასამართლო წესით.  

  

 

8. შეთანხმების ცვლილება და გაუქმება  

ეროვნული ბანკი იტოვებს უფლებას, ცვლილება შეიტანოს აღნიშნულ შეთანხმებაში, განახლებული 

წესებისა და პირობების საკუთარ და სხვა შესაბამის ვებგვერდზე განთავსების გზით, რის გამოც 

რეკომენდირებულია მომხმარებელი ყოველი ახალი პროდუქტის შეძენის წინ გაეცნოს შეთანხმებას. 

ცვლილება არ შეეხება ეროვნული ბანკის მიერ უკვე მიღებულ და დადასტურებულ შეკვეთებს.    

 


