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 დაინერგა ახალი პროცესი, რომელიც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას შერჩეული 
ნივთების საფასური გადაიხადოს განვადებით

 ამისთვის  - მაღაზიაში სალაროსთან, პროდუქციასთან ან და ვიტრაჟზე  - განთავსდება 
საქართველოს ბანკის QR სტიკერი/სადგამი

QR განვადება

განვადებით გადახდა
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QR განვადება

როგორ ისარგებლონ განვადებით გადახდით

 მომხმარებელი ხსნის კამერას და ასკანერებს QR-ს 

 გადის ავტორიზაციას მბანკით ან იბანკის იუზერნეიმითა და პაროლით. 
 (თუ არ არის ჩვენი კლიენტი გაივლის დიჯითალ ონბორდინგს)

 შეყავს შერჩეული ნივთის საფასური და ავტომატურად იგებს გადაწყვეტილებას 

 ეთანხმება პირობებს

 უფორმირფრდება ერთჯერადი კოდი , რომელსაც ხედავს ეკრანზე და ერთჯერარი კოდი 
ეგზავნება სმსითაც

 სალაროსთან მოლარე ოპერატორს ეუბნება, რომ სურს გადახდა განვადებით

 მოლარე-ოპერატორს კარნახობს ერთჯერად კოდს

 განვადება აქტიურდება მომენტალურად 



3

მას შემდეგ რაც მომხმარებელი Pop-up-ზე 
მონიშნავს დაკრედიტების მისთვის 
სასურველ პირობებს, „გაგრძელება“ 
ღილაკზე დაჭერით ვამისამართებთ 
Installment.bog.ge -ზე ავტორიზაციის 
მიზნით.

მომხმარებელი ავტორიზაციას გადის ბანკის 
მიერ მინიჭებული მომხმარებლის სახელითა და 
პაროლით, დადგენილი წესების შესაბამისად. 
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თუ მომხმარებელს არ აქვს მობილბანკის 
აპლიკაცია გადმოწერილი, გადადის app store-ში 
ან play store-ში.

თუ მომხმარებელი მობილური მოწყობილობით 
აინიცირებს განვადებით ყიდვის პროცესს, 
მობილბანკით ავტორიზაციაზე დაჭერით 
პირდაპირ იხსნება მობილბანკის აპლიკაცია.

ალტერნატივის სახით, მომხმარებელს აქვს 
შესაძლებლობა ისარგებლოს ე.წ. QR კოდის 
სკანირებით და გადამისამართდეს მობილბანკის 
აპლიკაციაში ასევე, ავტორიზაციის შესრულების 
მიზნით.
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მობილბანკის ავტორიზაციის პროცესის გავლის 
შემდეგ, მომხმარებელს გამოსდის 
გამაფრთხილებელი შეტყობინება, რომ ეს 
პროცესი ინიცირებულია განვადების პროდუქტის 
შეძენის მიზნით. შემდგომ მომხმარებელი 
ადასტურებს, რომ ნამდვილად მან გაიარა 
ავტორიზაცია და აგრძელებს განვადების 
გააქტიურების პროცესს installment.bog.ge-ზე. 
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ავტორიზაციის წარმატებით გავლის შემდეგ, გრძელდება განვადების პროცესი.

მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს სურს სრულად განვადებით სარგებლობა თუ 
აქვს თანამონაწილეობით თანხის გადახდის სურვილი. 
თანამონაწილეობის გადახდისთვის, აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს მისი რომელიმე 
აქტიური ბარათი
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სესხის თანხის დაზუსტების შემდეგ ხდება 
გადამოწმება და 
თუ მომხმარებელს  აქვს წინასწარ დამტკიცებული 
განვადება მას უჩანს შესაბამისი გადაწყვეტილება.

ყველა სხვა შემთხვევაში, ხდება თანხმობების 
მოპოვება პროცესის გასაგრძელებლად და 
განვადების კრედიტის დასამტკიცებლად. 
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•პირველი ნაბიჯია საკრედიტო ბიუროდან მონაცემების მოპოვებასა და 
დამუშავებაზე თანხმობა:
•მომდევნო ნაბიჯია, თანხმობის მოპოვება შემოსავლების სამსახურიდან 
შემოსავლების შესახებ მონაცემების გამოთხოვაზე:
•ამის შემდეგ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება განვადების კრედიტის 
დამტკიცების თაობაზე
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ამის შემდეგ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება 
განვადების კრედიტის დამტკიცების თაობაზე



10

მომხმარებელი თანხმობის შემთხვევაში ეცნობა ხელშეკრულების სტანდარტულ და 
მნიშვნელოვან პირობებს და მხოლოდ სრულად გაცნობის შემთხვევაში შეუძლია განვადების 
აქტივაცია.



11

• მომხმარებელს განვადების გააქტიურებამდე შეუძლია ხელშეკრულების დაბეჭდვა 
.

• იმ შემთხვევაში, თუ პროცესი QR კოდის დასკანერებით დაიწყო, თანხმობის 
შემდეგ მომხმარებელს უჩანს ეკრანზე ერთჯერადი 8 ნიშნა კოდი და შეტყობინება 
რომ „განვადების საბოლოოდ დადასტურებისთვის კოდი უნდა აკრიფოს პოს 
ტერნიმალზე“.
• მომხმარებელი აღნიშნული კოდით, რომლის გამოყენებაც, მხოლოდ ამ 
კონკრეტული მაღაზიის პოს ტერმინალზე იქნება შესაძლებელი და შერჩეული 
ნივთებით მიდის მოლარესთან, რომელიც თავის მხრივ პოს ტერნიმალზე ირჩევს 
განვადებით გადახდას და შეყავს შესაძენი ნივთების ღირებულება. 
• კლიენტი ადასტურებს განვადებით გადახდას პოსტერმინალზე ერთჯერადი 8 
ნიშნა კოდით.
• მოლარე-ოპერატორის მიერ შეყვანილი თანხა თუ ემთხვევა კლიენტის მიერ 
შეყვანილ თანხას აქტიურდება განვადება, თუ არა-პროცესი ჩერდება და 
მომხმარებელს მისდის შესაბამისი შეტყობინება.
• პოს ტერმინალზე დასტურის აკრეფის შემდეგ კლიენტს სახელზე ინთება 
განვადების სესხი. 
• გააქტიურების შემდეგ სესხის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ჩანს 
მომხმარებლის ყველა დისტანციურ არხში. 

QR განვადება


