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Sმარტივი კონსიერჟი 

Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

18,085
momxmarebeli

40 provaideri &
190-mde merCanti

16,109 kalaTa

63,140
momxmarebeli

43 provaideri &
210-mde merCanti

30,391 kalaTa

სრული ამონაწერი 
ვებ-გვერდიდან 

ახალი ვებ-გვერდი 

99,593
momxmarebeli

66 provaideri &
225-mde merCanti

35,728 kalaTa

მეგობრის დამატება
და მისთვის თანხის 

გაგზავნა ვებ-
გვერდით

ბალანსის შევსება 
ავტომატურად ლიბერთი 

ბანკის ნებისმიერი 
ანგარიშიდან

ნებისმიერი ნიკი 
უფასოდ

ბარათის ტიპის 
არჩევა კლიენტის 
სურვილისამებრ

ახალი ბარათის 
დიზაინი

ანგარიშის 
დაბლოკვა სმს-ის 

მეშვეობით 

5% დარიცხვა 
სტანდარტულ 
Sმარტივებზე

მოიწვიეთ 
მეგობრები და 

მიიღეთ სარგებელი 

საფულეს გადაბმა 
Sმარტივზე და 

თანხის გადარიცხვა 
ორმხვრივად

>130,000
momxmarebeli

>70 provaideri &
250-mde merCanti

>40,000 kalaTa
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www.smartivi.ge

გადარიცხვის 
ლიმიტების 

საკონტროლო პანელი

Paybox-ებით 
ბალანსის შევსება 

პირველი თაობის ბარათები

მეორე თაობის ბარათები
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რა სიახლეებს ველოდოთ ამ ზამთარს?
 ფასდაკლებები რიგ სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებში

 უფასო ბარათი ინტერნეტ შოპინგისთვის

 -ის ელექტრონული საფულე დოლარსა და ევროში

 P2P გადარიცხვები სხვა ვალუტაში

 ანგარიშის შევსება ავტომატურად ნებისმიერი 
ბანკის ბარათიდან

 @Smartivi.ge Sმარტივი ელ-ფოსტა 

meore Taobis
რა შეიცვალა 2010 წლის ნოემბრის შემდეგ?

მოსახერხებელი
 შეუზღუდავი კალათა ერთ Sმარტივზე იანვარი 2011

 კონსიერჟი თებერვალი 2011

 Monthly Newsletter ივნისი 2011

 Smartivi.ge Facebook login ივლისი 2011

 გადარიცხვების ლიმიტების ცვლა 
სურვილისამებრ

ივლისი 2011

 ანგარიშის დაბლოკვა SMS-ის მეშვეობით ოქტომბერი 2011

 MasterCard-ით ბალანსის შევსება და 
გადახდა ვებ-გვერდიდან

სექტემბერი 2011

სოციალური ქსელები და P2P
 მეგობრების დამატება და მესიჯის 

გაგზავნა
ივლისი 2011

 თანხის გადარიცხვა ვებ-გვერდიდან ივლისი 2011

 თანხის გადარიცხვა Facebook-ით ივლისი 2011

 თანხის გადარიცხვა SMS-ით ივლისი 2011

2011 წლის პირველი ნოემბრიდან 
 ბარათის დიზაინის არჩევა სურვილისამებრ

 ნებისმიერი ნიკი უფასოდ, სტანდარტულ და პრემიალურ 
Sმარტივზე

 5% დარიცხვა სტანდარტული -ის ბალანსზე

 ელექტრონულ საფულესთან ინტეგრაცია და 
თანხის უფასო მოძრაობა ორმხრივად

 ბალანსის ავტომატური შევსება ლიბერთი ბანკის 
ნებისმიერი ანგარიშიდან

 ჩართულია ეროვნულ საანგარიშსწორებო 
სისტემაში

 Referrals - მოიწვიე მეგობარი და მიიღე სარგებელი

 Live Video მხარდაჭერა Smartivi.ge-ზე

SMS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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კალათის ყოველთვიური ფასი სტანდარტულ Sმარტივი ბარათზე0.5 ლარი

ყოველთვიური გადასახადი პრემიალური Sმარტივისთვის3.00 ლარი

თქვენი მეგობრისთვის Sმარტივით თანხის გადარიცხვის გზა (Facebook, SMS, ვებ-გვერდი და ATM-ით)4

7 პროვაიდერების მაქსიმალური რაოდენობა სტანდარტული Sმარტივის ერთ კალათში

Sმარტივი პროვაიდერების რაოდენობა68

სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა, რომლებშიც შესაძლებელია PAY-თ გადახდა240+

წლიური პროცენტი, რომელიც ერიცხება ბალანსებს ჩვეულებრივ Sმარტივებზე5.00%

წლიური პროცენტი, რომელიც ერიცხება ბალანსებს პრემიალურ Sმარტივებზე10.00%

PAY-ში ჩართული Gift Card-ების რაოდენობა, რომელიც ჩვენმა კლიენტებმა გააჩუქეს4,500+

Sმარტივი ანგარიშების რაოდენობა130,000+

Sმარტივზე კალათების რაოდენობაშეუზღუდავი

cifrebSi

პროვაიდერების საშუალო რიცხვი Sმარტივის ერთ კალათაში3.42

Sმარტივის წილი კომუნალურ გადასახადებში ლიბერთი ბანკის მთლიანი კომუნალური გადასახადების მოცულობიდან5.72%

14.3 ლარი საშუალო კომუნალური გადასახადი Sმარტივის მეშვეობით

Sმარტივი ანგარიშის შევსების საშუალო ზომა73.74 ლარი

პროვაიდერების რაოდენობა კალათებში86,597

Sმარტივის ღირებულება, მათ შორის პრემიალური Sმარტივის ღირებულება ნებისმიერი ნიკით

თანხა, რომელსაც Sმარტივი ანგარიშის მფლობელები Sმარტივი კალათში ჩამატებულ პროვაიდერებთან დამატებით იხდიან

კალათის ფასი პრემიალურ Sმარტივზე

პრემიალური Sმარტივით თანხის განაღდების საკომისიო ლიბერთი ბანკის 248 ბანკომატში

საკომისიო, რომელსაც კლიენტი იხდის სმარტივის ბალანსის შევსებისას ნებისმიერი არხით

საკომისიო, რომელსაც გამგზავნი PAY-ში ჩართული ბარათებით შესრულებული P2P გადარიცხვისას იხდის

თანხის გადატანა-გადმოტანა Sმარტივის სუბ-ანგარიშებზე უფასოა

დაბალი ტარიფი (მერჩანტებისთვის) სავაჭრო ობიექტებში PAY-ს ბარათებით/ანგარიშებით გადახდისას (მომხმარებლებისთვის უფასოა)

პრემიალური Sმარტივით თანხის განაღდების საკომისიო ლიბერთი ბანკის 274 სერვის ცენტრსა და მობილურ სერვის ცენტრში

საკომისიო, რომელსაც P2P გადარიცხვის მიმღები იხდის

0.00 ლარი

0.00 ლარი

0.00 ლარი

0.00 %

0.00 ლარი

0.00  %

0.00  %

1.00%

1.00%

1.00%

ლიბერთი ბანკის ბანკომატები, სადაც შესაძლებელია  Sმარტივიდან თანხის განაღდება248

ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრები და მობილური სერვის ცენტრები სადაც შესაძლებელია Sმარტივი ანგარიშის შევსება და თანხის განაღდება274

Sმარტივზე კალათების რაოდენობა>40,000
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სხვა ბანკის VISA ან MasterCard ბარათით უფასო უფასო

ლიბერთი ბანკის 274 სერვის ცენტრსა და მობილურ სერვის ცენტრში უფასო უფასო

600-ზე მეტი თვითმომსახურების ტერმინალის (Paybox) მეშვეობით უფასო უფასო

ლიბერთი ბანკის ბარათით უფასო უფასო

პროვაიდერების რაოდენობა თითოეულ კალათაში 7 10

გადარიცხვები Sმარტივის სუბ-ანგარიშებს შორის უფასო უფასო

P2P გადარიცხვის საკომისიო გაგზავნა უფასო, მიღება 1% გაგზავნა უფასო, მიღება 1%

შესრულებული ოპერაციების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში 10,000 ლარი 20,000 ლარი

თანხის გადარიცხვა ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ბარათზე P2P სერვისის მეშვეობით უფასო უფასო

განაღდების დღიური ლიმიტი ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 1,500 ლარი 3,000 ლარი

ვისთვის რომელი 
Sმარტივი ჯობია?

თქვენ იხდით მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი 
ადგილის კომუნალურ გადასახადებს
იშვიათად თამაშობთ აზარტულ თამაშებს 
ინტერნეტში
არ აპირებთ Sმარტივის დამატებითი 
მომსახურებების გამოყენებას
გსურთ დაგერიცხოთ სარგებელი თქვენს ბალანსზე

გსურთ რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილის 
კომუნალური გადასახადების დაფარვა
გსურთ ითამაშოთ აზარტული თანამაშები ვებ-
გვერდებზე
გსურთ თქვენს დანაზოგს დაერიცხოს მაღალი 
სარგებელი
გსურთ გამოიყენოთ Sმარტივის მრავალფეროვანი 
დამატებითი მომსახურება
ხშირად აპირებთ Sმარტივი ბარათიდან 
განაღდებას ბანკომატში

განაღდების დღიური ლიმიტი ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრებში შეუზღუდავი შეუზღუდავი

განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატის მეშვეობით 1%, მინიმუმ 0.50 ლარი უფასო

განაღდება ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრებიდან 3%, მინიმუმ 0.50 ლარი 3%, მინიმუმ 0.50 ლარი

P2P გადარიცხვის ლიმიტი მაქსიმუმ 500 ლარი მაქსიმუმ 500 ლარი

წლიური საპროცენტო სარგებელი (ყოველთვიური დარიცხვით) 5% 10%

Sმარტივი კონსიერჟის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0.50 ლარი უფასო

კალათების რაოდენობა შეუზღუდავი შეუზღუდავი

კალათის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო ერთი კალათა 0.50 ლარი უფასო

Sმარტივის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო უფასო 3.00 ლარი
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მახასიათებლები სტანდარტული 
Sმარტივი

პრემიალური 
Sმარტივი

ტიპიური სახელფასო
ბარათი

ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო უფასო 3.00 ლარი X
პროვაიდერების (კომუნალური და სხვა) დავალიანების ავტომატური გადახდა   
ავტომატური გადახდის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0.50 ლარი უფასო 1 ლარი და მეტი

კალათის მეშვეობით პროვაიდერების დავალიანების გადახდა კომფორტულად   X
კალათის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო ერთი კალათა  - 0.50 

ლარი
უფასო X

კალათების რაოდენობა შეუზღუდავი შეუზღუდავი X
პროვაიდერების რაოდენობა თითოეულ კალათაში 7 10 X
SMS ქვითარი   X
წლიური საპროცენტო სარგებელი ანგარიშის ბალანსზე ყოველთვიური დარიცხვით 5% 10% X
თანხის გადარიცხვა SMS შეტყობინების საშუალებით   X
მულტისავალუტო ანგარიში მალე მალე 
უსაფრთხო ონლაინ შოპინგი საერთაშორისო ინტერნეტ მაღაზიებში მალე მალე X
თანხის განაღდების საკომისიო  ATM-ის მეშვეობით 1%, მინიმუმ 0.50 ლარი უფასო 0%-დან 1%მდე

ბალანსის შევსება ბანკის ფილიალიდან   
ბალანსის შევსება  ნებისმიერი VISA ან MasterCard ბარათით ვებ გვერდის მეშვეობით   X
ბალანსის შევსება 600-ზე მეტი თვითმომსახურების ტერმინალის (Paybox) მეშვეობით   X
ელექტრონულ საფულესთან ინტეგრაცია   X

standartuli da premialuri vs. tipiuri saxelfaso baraTi
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ონლაინ აგენტების პროგრამა

პირველი საბანკო ანგარიში საქართველოში, რომელიც გიხდით თანხას მეგობრების მოწვევისთვის 
რაში იღებთ სარგებელს?  თქვენს მიერ მოზიდულ  ახალ მომხმარებელში
1 ვარიანტი: მოიწვიეთ მეგობრები ელ ფოსტის ან Facebook-ის მეშვეობით. თუ მომხმარებელი თქვენი ლინკიდან გადასვლის შედეგად შექმნის Sმარტივი კალათას, 
თქვენ ავტომატურად ხდებით Sმარტივის ონლაინ აგენტი

2 ვარიანტი : მოიწვიეთ მეგობრები ვებ ბანერებისა და ღილაკების  მეშვეობით, რომლებიც სხვადასხვა ზომებშია ხელმისაწვდომი საიტზე:  www.smartivi.ge. 
დაამატეთ ჩვენი ბანერი ან ღილაკი თქვენს ვებ გვერდზე. თითოეული მომხმარებელი, რომელიც გადავა და დარეგისტრირდება  Sმარტივზე თქვენი ვებ 
გვერდიდან, ავტომატურად გახდება თქვენი რეფერალი (referral).

იმისათვის, რომ მიიღოთ ფულადი ანაზღაურება მეგობრის მოწვევის სანაცვლოდ, თქვენმა რეფერალმა აუცილებელია გამოიყენოს ზემოთაღნიშნული ორი 
ვარიანტიდან ერთერთი. 

რამდენია თქვენი სარგებელი?
• თუ თქვენს მიერ  ელ ფოსტის ან პერსონალური ლინკის მეშვეობით მოზიდული მომხმარებელი დარეგისტრირდება და შექმნის Sმარტივი კალათას თქვენ 

მიიღებთ 1 ლარს
• თუ თქვენს მიერ ვებ ბანერის მეშვეობით მოზიდული მომხმარებელი დარეგისტრირდება და შექმნის  Sმარტივი კალათას, თქვენ მიიღებთ მის მიერ Sმარტივი 

ანგარიშზე ჩარიხცული თანხის 1%, რეგისტრაციიდან 3 თვის განმავლობაში

შეთავაზების პირობები:
• ნებისმიერ კლიენტს რომელსაც გააჩნია Sმარტივი ანგარიში შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა Sმარტივის ონლაინ აგენტების პროგრამაში. პირობები არ 

ვრცელდება მეჩანტების ბიზნეს ანგარიშებზე

• ლიბერთი ბანკი უფლებას იტოვებს დაბლოკოს ნებისმიერი აგენტი

• რეფერალებზე მიღებული სარგებელი შეუზღუდავია

• ლიბერთი ბანკის გადაწყვეტილება თუ ვინ არის აგენტი საბოლოოა და არ ექვემდებარება განხილვას

• ლიბერთი ბანკი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ან შეცვალოს ონლაინ აგენტების ანაზღაურების სქემა ან პროგრამის სხვა ნებისმიერი პირობა

REFERRALS – moiwvie megobari da miiRe sargebeli
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სასარგებლო რჩევები

ინტერნეტ სივრცე

სოციალური ქსელი
დაპოსტეთ აგენტების ლინკი თქვენს Facebook კედელზე, ჩაწერეთ თქვენს Twitter -ის გვერდზე ან გაუზიარეთ ის მეგობრებს Google Plus-ის საშუალებით. 
რაც უფრო მეტი მეგობარი ნახავს თქვენს ლინკს და დარეგისტრირდება Sმარტივში, მით უფრო მეტ სარგებელს მიიღებთ თქვენ.

ფორუმები, ბლოგები და ჩათი
არსებობს უამრავი ფორუმი და ბლოგი, სადაც შეგიძლიათ დაპოსტოთ თქვენი ლინკი და გაზარდოთ თქვენი Sმარტივი აგენტების ქსელი!

Skype, Google talk, MSN Messenger და სხვა მომენტალური შეტყობინებების სისტემები
ელ ფოსტის მსგავსად შეგიძლიათ გამოიყენოთ  ინტერნეტში გავრცელებული  ეს კომუნიკაციის ფორმებიც, რომ იპოვოთ დაინტერესებული 
ადამიანები და გაავრცელოთ ინფორმაცია Sმარტივის შესახებ.

გამოიყენეთ ვებ გვერდი
შესთავაზეთ Sმარტივის ონლაინ აგენტობა თქვენს მეგობარს. აუხსენით მას, თუ როგორ განათავსოს Sმარტივის ვებ ბანერი თავის ვებ გვერდზე. თქვენი 
და თქვენი მეგობრების ვებ გვერდის ტრაფიკის ზრდასთან ერთად იზრდება თქვენი სარგებელი!

არ დაივიწყოთ რეალური სამყარო!

ოჯახი და მეგობრები
გატაცებული ხართ Sმარტივით? მოუყევით აგენტების პროგრამის  შესახებ თქვენს  ოჯახს, მეგობრებს, რომლებიც ინტერნეტით არ სარგებლობენ.

დადეთ თქვენი რეგისტრაციის ბმული  ყველგან
დაიტანეთ თქვენი რეგისტრაციის ბმული  თქვენს ბიზნეს ბარათზე ან დაბეჭდეთ ფლაერები, რათა  დაარიგოთ ისინი საჭიროების შემთხვევაში. 
თქვენთან ახლოს არის ინტერნეტ კაფე? გააცანით აგენტების სისტემა მფლობელს, მას ბევრი არაპირდაპირი აგენტის მოზიდვა შეუძლია.

REFERRALS – moiwvie megobari da miiRe sargebeli (gagrZeleba) 

გამოიყენეთ ელ ფოსტა

მოიწვიეთ მეგობრები!
Sმარტივის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა არის ელექტრონული ფოსტა. Sმარტივის 
შესახებ მეგობრებს შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენი უნიკალური ლინკის გაგზავნით - თქვენ  ყველაზე კარგად იცით, თუ 
როგორ უამბოთ მათ აგენტების პროგრამის შესახებ. მეგობრები, რომლებიც ბევრ ადამიანს იცნობენ ამ შემთხვევაში თქვენი 
საუკეთესო აუდიტორიაა.

გამოიყენეთ ელ ფოსტის ხელმოწერა
ელ ფოსტის ხელმოწერა ერთერთი ეფექტური საშუალებაა, ის თქვენი  ელექტრონული შეტყობინების სათაურია, რომელიც 
თქვენი  საკონტაქტო ინფორმაციის  5-10 სტრიქონს მოიცავს და ავტომატურად ემატება თქვენს მიერ გაგზავნილ შეტყობინებას, 
დასაწყისში ან ბოლოში. 

აიღე Sმარტივი უფასოდ
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gaagzavneT da miiReT Tanxa -s meSveobiT

ვალუტის გადაცვლის ოპერაციებისას თანხის გადაკონვერტირება მოხდება ლიბერთი ბანკის იმ დროისთვის მოქმედი 
კომერციული კურსით

თანხის გადარიცხვა (P2P)
თანხის გაგზავნა თანხის მიღება

უფასო 1%

თანხის შევსება და განაღდება                  - თ 
თანხის შევსება თანხის განაღდება

3%, მინ. 0.5 ლუფასო 1%, მინ. 0.5 ლ

უფასო 1%, მინ.  0.5ლ უფასო

Sმარტივის სუბ ანგარიშებს შორის თანხის მოძრაობა (გადატანა)

უფასო
Sმარტივის სუბ 

ანგარიში
eMoney VISA ბარათი eMoney საფულე

მიმღების Sმართივი ანგარიშიგამგზავნის Sმარტივი ანგარიში

Sმარტივის ძირითადი ანგარიში

უფასო უფასო

მალე

Sმარტივის ძირითადი ანგარიში



2007 - 2011



17 ნოემბერი 2011 1217 ნოემბერი 2011 12

eMoney ეს არის ელექტრონული საფულე და ინტერნეტ გადახდების პირველი და ყველაზე გავრცელებული ეროვნული სისტემა 
2007 წლიდან:
 85,000-ზე მეტი კმაყოფილი მომხმარებელი
 10,882,475 ლარის ბრუნვა eMoney საფულეებზე
 655,723 წარმატებით განხორციელებული ტრანზაქცია

რისი გაკეთება შეგიძლიათ eMoney საფულით?

 შეიტანოთ თანხა თქვენს eMoney საფულეზე Sმარტივი 
ანგარიშიდან, ლიბერთი ბანკის 274 სერვის ცენტრში 
(მობილური სერვის ცენტრების ჩათვლით), ასევე 
თვითმომსახურების ტერმინალებიდან

 გადაიხადოთ საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 
ონლაინ სათამაშო საიტებზე (Adjarabet, Vivarobet, Maximum და 
სხვა) და ასევე  გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები ან 
შეავსოთ ტელეფონის ბალანსი (სულ 30-ზე მეტი 
პროვაიდერი) და გადაურიცხოთ და მიიღოთ თანხა eMoney
საფულის სხვა მომხმარებლებისგან

 გადაიტანოთ თანხა საერთაშორისო ელექტრონულ 
საფულეებზე, როგორებიცაა WebMoney და (მალე) 
YandexMoney

 უფასოდ გადააბათ eMoney საფულე Sმარტივის ანგარიშს 
და უფასოდ გადაიტანოთ თანხა მათ შორის, ასევე 
გადაურიცხოთ და მიიღოთ თანხა Sმარტივის 
მომხმარებლებისგან 

 გაანაღდოთ თანხა ლიბერთი ბანკის 274 სერვის ცენტრში 
(მობილური სერვის ცენტრების ჩათვლით) და (გადაბმული 
Sმარტივი ბარათიდან) 248 ბანკომატში

 უსაფრთხოდ გადარიცხოთ თანხა eMoney საფულის 
მეშვეობით. თანხის მისაღებად საჭიროა გამგზავნმა 
მიაწოდოს სპეციალური კოდი მიმღებს (Escrow)

 განახორციელოთ ინტერნეტ შოპინგი PAY-ში ჩართულ 
ყველა წამყვან მერჩანტთან (მალე)

სწრაფი
იმის მიუხედავად თუ სად იმყოფებით, eMoney გაძლევთ 
საშუალებას მიიღოთ სრული ინფორმაცია თქვენი
ელექტრონული საფულის შესახებ და მყისიერად
შეასრულოთ სასურველი ოპერაცია

მარტივი
eMoney საფულის მართვა მარტივია. მხოლოდ 
ელექტრონული ფოსტისა და მხოლოდ თქვენთვის ცნობილი 
უნიკალური პაროლის შეყვანით შეგიძლიათ 
განახორციელოთ ნებისმიერი სახის ოპერაცია ინტერნეტის 
მეშვეობით

მოქნილი
თქვენი eMoney საფულე ავტომატურად არის გადაბმული
თქვენს Sმარტივი ანგარიშზე, რაც გაძლევთ საშუალებას
უფასოდ გადაიტანოთ თანხა eMoney საფულიდან
Sმარტივზე და გაანაღდოთ სასურველი თანხა, ასევე 
გამოიყენოთ Sმარტივის ყველა სხვა თვისება 

უსაფრთხო
eMoney  აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საუკეთესო 
საერთაშორისო სტანდარტებს. დამატებით თქვენ 
შეგიძლიათ დალუქოთ eMoney-ს საფულე SMS-ის 
მეშვეობით
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eleqtronuli safule

მარტივი

უსაფრთხო

 მომხმარებლებისთვის გადახდის და თანხს მიღების 
მოსახერხებელი მეთოდი, მხოლოდ ელ ფოსტისა და 
პაროლის მეშვეობით

 ინტერნეტ მერჩანტებისთვის სისტემაში ჩართვის მარტივი 
და სწრაფი პროცედურა

 გადამხდელის ფინანსური მონაცემების დაცულობა

 თაღლითობისგან დაცვის მექანიზმი და დახვეწილი რისკ 
მენეჯმენტი

 მერჩანტებისთვის სრული დაცულობა ჩარჯბექისგან

 256-Byte SSL encryption

მოსახერხებელი

 მიიღება ძირითადი ქართული online betting საიტების მიერ

 ინტეგრირებულია WebMoney და (მალე) YandexMoney-სთან

 Sმარტივთან ინტეგრაცია ნიშნავს თანხების შეტანასა და 
განაღდებას ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრებში, 
მობილურ სერვის ცენტრებში, ბანკომატებში და NOVA-ს 
თვითმომსახურების ტერმინალებში

სწრაფი
 მყისიერი ანგარიშსწორება ელექტრონულ საფულეებს 

შორის და PAY-ში ჩართული მერჩანტებისთვის

სამოტივაციო აქციები,
ფასდაკლებები.

Cash back 

ახალი მომხმარებელი და 
დამატებითი სარგებელი



2011
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mokled -s Sesaxeb

უპირატესობები 
მომხმარებლებისათვის

უპირატესობები 
მერჩანტებისათვის

 გადახდის მრავალფეროვანი, უსაფრთხო და მომხმარებელზე
ორიენტირებული საშუალებები

 PAY-ში ჩართული ბარათების შევსება ლიბერთი ბანკის სერვის
ცენტრებსა და მობილურ სერვის ცენტრებში, თვითმომსახურების
ტერმინალებიდან, სხვა VISA და MasterCard ბარათებიდან, 
eMoney საფულიდან

 თანხის განაღდება ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრებში, 
მობილურ სერვის ცენტრებში და ბანკომატებში

 გადახდა PAY-ში ჩართულ მერჩანტებთან (მათ შორის ონლაინ):
 ნებისმიერი ტიპის (ქართული თუ საერთაშორისო) VISA 

და MasterCard ბარათებით
 Sმარტივი ბარათით (130 ათასზე მეტი აქტიური

მომხმარებელი)
 SMS-ით
 Facebook-ით
 eMoney-ს ელექტრონული საფულის მეშვეობით (85 

ათასზე მეტი აქტიური მომხარებელი)
 NOVA-ს თვითმომსახურების ტერმინალებით

 Gift Card-ის გამოყენება PAY-ში ჩართული მერჩანტებისთვის

 PAY-ში ჩართულია 250-მდე მერჩანტი, 70-ზე მეტი პროვაიდერი, 
20-ზე მეტი ინტერნეტ მაღაზია და სერვისი და 248 ბანკომატი

 უნივერსალური, სრულად ინტეგრირებული საგადამხდელო
სისტემა ქართული მერჩანტებისათვის

 ერთი კონტრაქტი და ერთი ინტერფეისი მრავალფეროვანი
საგადამხდელო არხებისთვის

 წვდომა მილიონობით მომხმარებელზე საზღვარგარეთ
(საერთაშორისო VISA და MasterCard-ის მიღებით) და
საქართველოში (საქართველოში გამოცემული VISA და
MasterCard, 200 ათასამდე Sმარტივის და eMoney-ს
მომხმარებელი)

 ხელშეწყობა კლიენტების მოზიდვასა და შენარჩუნებაში

 მაღალი უსაფრთხოება და სრული დაცულობა

 კონკურენტული ტარიფები - PAY ბარათებით მიღებულ თანხაზე
საკომისიო 1% (მათ შორის Sმარტივი ბარათით)

 ყველა ტრანზაქციის დეტალური ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში
მიღება, დარიცხული საკომისიო ხარჯების შემოწმება, 
ანალიტიკური ანგარიშების და ბიზნესის დინამიკის ამსახველი
გრაფიკების ნახვა

 მოსახერხებელი ვებსაიტი www.pay.ge და სრულფასოვანი
მხარდაჭერა

PAY ლიბერთი ბანკისაგან, პირველი ეროვნული უნივერსალური საგადამხდელო სისტემაა საქართველოში. 

PAY სისტემა საცალო და ინტერნეტ ბიზნესებს (მერჩანტებს) აძლევს მრავალმხრივ გადახდის არხებს ერთიანი ინტერფეისის 
ფარგლებში. სადღეისოდ საქართველოში PAY საგადახდო მომსახურებას 250-მდე მერჩანტი იყენებს.



17 ნოემბერი 2011 1617 ნოემბერი 2011 16

სწრაფია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა მოკლე დროში აისახება მერჩანტის ანგარიშზე და მისი განკარგვა მომენტალურად შეგიძლიათ

უნივერსალურია PAY-ში ჩართულ მერჩანტთან გადახდა შეიძლება ნებისმიერი VISA და MasterCard ბარათით, ასევე Sმარტივით, GIFT CARD-ით და
eMoney ელექტრონული საფულით. გადახდა შეიძლება როგორც პლასტიკური ბარათით, ასევე ინტერნეტით, SMS-ით, Facebook-ით, 
ელ. ფოსტით (მალე), NOVA-ს ფეიბოქსით, OSMP-ს და TBC Pay-ს თვითმომსახურების ტერმინალებით (მალე).

კომფორტულია არ გჭირდებათ ხურდის დაბრუნება და ფისკალური ჩეკის ამორტყმა, თავიდან იცილებთ მომხმარებელთა უკმაყოფილებას და
საგადასახადო რისკს. მარტივად იღებთ დეტალურ საფინანსო ინფორმაციას განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ

უსაფრთხოა თანხების მოძრაობა ხდება მაქსიმალურად დაცულ გარემოში. გამორიცხულია თანხის ”დაკარგვა” ან სისტემური შეცდომები

იაფია სხვა საგადამხდელო სისტემებთან შედარებით, Sმარტივით და PAY-ს ბარათებით და გადახდის სხვა არხების გამოყენებისას
საკომისიო მხოლოდ 1%-ია. შეღავათიანი ტარიფები VISA და MasterCard ბარათებისთვის

 საინფორმაციო პანელი  ანგარიშების მართვა

 მარკეტინგული მხარდაჭერა  ტექნიკური მხარდაჭერა

PAY-ს უპირატესობები

mokled -s Sesaxeb (gagrZeleba)

საგადახდო სისტემა

გადაუხადე და მიიღე 
მომსახურება

მიიღე ფული და 
მიაწოდე მომსახურება

მრავალფეროვანი გადახდის საშუალებები
PAY-ში ჩართული მერჩანტებისთვის 

ხელმისაწვდომი სერვისები
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sistemaSi CarTuli provaiderebi da merCantebi (noemberi 2011)
კომუნალური 
გადასახადები

კომუნიკაციები, 
ინტერნეტი

მობილუტი 
ოპერატორები

სახელმწიფო 
მომსახურება 
მოსაკრებელი

ინტერნეტ შოპინგი 
და ჰოსტინგი

ტრანსპორტირება 
და ლოგისტიკა

გართობა და 
კონტენტი

აზარტული 
თამაშები

ფინსანსური 
მომსახურება

სულ 25 
პროვაიდერი

სულ 21
პროვაიდერი

10
0+

 p
ro

va
id
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i

25
0-
md
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me
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სულ 6
პროვაიდერი

სულ 8
პროვაიდერი

სულ 26 
პროვაიდერი

სულ 3 
პროვაიდერი

სულ 8 
პროვაიდერი

სულ 7 
პროვაიდერი

სულ 6 
პროვაიდერი

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

თბილისის საბავშვო 
ბაღები
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sistema merCantebisTvis

პლასტიკური ბარათები

გადაახდევინეთ მომხმარებლებს ყველა
ტიპის Visa და MasterCard ბარათებით და
PAY სისტემის ნებისმიერი ბარათით (მათ
შორის Sმარტივი ბარათით)

 სწრაფი და ადვილი ჩართვა

 მოქნილი და მოსახერხებელი ინტერფეისი

 უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტები

 კონკურენტული ტარიფები 1%-დან!*

 ოპერატიული და დეტალური ფინანსური
ინფორმაცია

 130 ათასზე მეტი Sმარტივი ბარათის
მფლობელი თქვენ მომხმარებლებს შორის

 PAY სისტემის სხვა ბარათების მიღების
საშუალება

ელექტრონული საფულე
გადაახდევინეთ მომხმარებელს
eMoney ელექტრონული საფულის
მეშვეობით. გადახდისთვის საჭიროა:

 მხოლოდ ელ ფოსტის მისამართი და
პაროლი

 უსაფრთხო გადახდები ონლაინ რეჟიმში

 მარტივი მოსახმარებელი, ხელს უწყობს
კლიენტების მოზიდვას და შენარჩუნებას

 მრავალფეროვანი მარკეტინგული
საშუალებები

 დაბალი ტარიფები

ელექტრონული კომერცია
ჩაერთეთ PAY სისტემაში თუ გაქვთ
ინტერნეტ მაღაზია ან მხოლოდ
გეგმავთ ინტერნეტ ბიზნესის დაწყებას

 სწრაფი და მოქნილი ინტეგრაცია

 დაბალი ტარიფები

 ოპერატიული შეტყობინებები
ტრანზაქციების შესახებ

 ადგილობრივი ინტერნეტ კომერციის
დიდი გამოცდილება

 კომპეტენტური სერვისის გუნდი

მომენტალური წვდომა თქვენს შემოსავლებზე

გადაიხადეთ თქვენი საოპერაციო ხარჯები Sმარტივი ბიზნეს ბარათით

swrafi usafrTxo da komfortuli sagadaxdo sistema

gadaxdisTvis viRebT:

male gacilebiT meti… sales@pay.ge

* PAY სისტემაში ჩართულ ბარათებზე
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PAY-ში ჩართულ მერჩანტს ერთი სისტემის ფარგლებში შეუძლია მომხმარებელს მრავალფეროვანი გადახდის საშუალებები
შესთავაზოს.  გადახდისათვის მიიღეთ საერთაშორისო და ადგილობრივი პლასტიკური ბარათები, eMoney-ს ელექტრონული
საფულე და ასევე გადახდები თვითმომსახურების ტერმინალების საშუალებით. ჩაერთეთ დღესვე და დაიწყეთ PAY-ს გამოყენება. 

gadaxdis mravalferovani saSualebebi

კონკურენტული და მოქნილი ტარიფები და მომსახურება …
გადახდის  საშუალებების  მრავალფეროვანი არჩევანი:
ყველა ტიპის VISA და MasterCard, Sმარტივი და სასაჩუქრე 
ბარათები, eMoney ელექტრონული საფულე

სწრაფი ინტეგრაცია:
PAY სისტემის ინტერგრაციაში ჩვენი სპეციალისტების 
მხარდაჭერა

ანგარიშის ამონაწერი:
მიიღეთ თქვენი ანგარიშის დეტალური ამონაწერი 
ცალკეული ტრანზაქციების მიხედვით. ნახეთ დეტალური 
ფინანსური ინფორმაცია Pay.ge საიტზე 

გადახდის პროცესი:
სულ გადასახდელია: 100 ლარი

სახელი:

ბარათის #:

უსაფრთხოების კოდი:

მოქმედების ვადა:

დადასტურება

თვე წელი

გადახდის პროცესი:
სულ გადასახდელია: 100 ლარი

ამოირჩიე გადახდის მეთოდი

საერთაშორისო ბარათის ტიპი:

გადახდის ადგილობრივი საშუალებები:

ელექტრონული საფულე:

გაგრძელება

გადახდის პროცესი:
გადახდა დადასტურებულია

შეკვეთის #:   00011

აღწერა:             ჩანთა

ფასი:                  100 ლარი

დღგ:                   18% 

სულ ჯამი:     118 ლარი

√

PCI-DSS დონის უსაფრთხოება:
PAY-ს ტრანზაქციები ლიბერთი ბანკის პროცესინგის ცენტრის
მიერ დამუშავდება

საინფორმაციო პანელი:
დეტალური საფინანსო და ანალიტიკური ინფორმაცია თქვენი
ბიზნესის სწორი მენეჯმენტისთვის

მზა ონლაინ მაღაზია:
ჩვენ გთავაზობთ თქვენი პროდუქციის განთავსებას PAY-ს
ინტერნეტ მაღაზიაში cheap.ge. თქვენი ბიზნესი უკვე
ინტერნეტშია

მაგალითი:
1 2 3
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ონლაინ აუქციონები
PAY eAuction.ge-ს ერთ-ერთი ოფიციალური საგადახდო სისტემაა. ჩვენი მოქნილი სისტემა გთავაზობთ სწრაფ და 
უსაფრთხო გადახდებს მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის. თქვენი მომხმარებლები კმაყოფილები იქნებიან

ინტერნეტ კაზინო და ტოტალიზატორები
PAY ინტეგრირებულია საქართველოში მოქმედ ყველა პოპულარულ ინტერნეტ ტოტალიზატორთან. ჩვენ სისტემაში 
ინტეგრაციით თქვენ იღებთ საუკეთესო დაცვას თაღლითობისგან და დახვეწილ რისკ მენეჯმენტს

ინტერნეტ მაღაზიები და კონტენტი
PAY უკვე ინტეგრირებულია რამოდენიმე ონლაინ მაღაზიასთან. ერთ სისტემაში ინტეგრაციით თქვენ მიიღებთ 
მრავალმხრივი გადახდების და რისკის მენეჯმენტის საშუალებებს

საცალო ვაჭრობა და მომსახურება
PAY სისტემა საცალო ვაჭრობის და მომსახურების ობიექტებს მრავალფეროვან გადახდის საშუალებებს სთავაზობს. 
მიეცით საშუალება თქვენ მომხმარებლებს რომ გადაიხადონ პლასტიკური ბარათით, SMS-ით, ინტერნეტით, Facebook-
ით და თვითმომსახურების ტერმინალებით

Tqveni biznesisTvis
ჩვენ სისტემაში ჩართვისას თქვენ იღებთ ყველაფერს რაც გჭირდებათ იმისათვის რომ მოიზიდოთ მილიონობით მომხმარებელი 
საქართველოსა და მის ფარლებს გარეთ

როგორც არ უნდა ჩაერთოთ PAY-ში, თქვენ იღებთ წვდომას მეტ მომხმარებელზე და შესაბამისად უფრო მეტ შემოსავალს

ჩვენი სტრატეგიაა მომავალში კიდევ მრავალი თანამედროვე სერვისი დავამატოთ ჩვენი მომსახურებების პაკეტს. უახლოეს 
მომავალში თქვენ უკვე შეგეძლებათ პროდუქტისა და შეთავაზებების სარეკლამო აბრების განთავსება ავტობუსების გაჩერებებზე, 
საიდანაც მომხმარებლები მათ შეძენას პირდაპირ ტელეფონების საშუალებით შეძლებენ

იმისათვის რომ მიიღოთ უფრო მეტი ინფორმაცია თუ რომელი საგადახდო სისტემა ესადაგება თქვენს ბიზნესს ყველაზე კარგად, 
დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალურ მომსახურების გუნდს: service@pay.ge
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ონლაინ მაღაზიებისათვის მწვავედ დგას პროდუქტის მომხმარებლისთვის მიწოდების საკითხი,
განსაკუთრებით იქ, სადაც ფოსტა განვითარებიული არ არის. ჩვენ გთავაზობთ ლიბერთი ბანკის
კურიერულ მომსახურებას ამ ამოცანის გადასაწყვეტად

სწორი ინტერნეტ ექვაირინგის შერჩევას ინტერნეტ მაღაზიებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
PAY გთავაზობთ გადახდის საშუალებების ყველაზე დიდ არჩევანს საუკეთესო ტარიფებით

internet maRaziebisTvis

მხოლოდ ჩვენი სისტემის მეშვეობით თქვენ შეგეძლებათ მიიღოთ გადახდები ისეთი კლიენტებისაგან,
ვისაც არც ბარათები და არც საბანკო თუ ელექტრონული ანგარიშები აქვთ. ასეთ მომხმარებლებს ჩვენ
ვაძლევთ საშუალებას გადაიხადონ ნაღდი ფულით საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი
თვითმომსახურების ტერმინალის საშუალებით

Facebook მაღაზიები ონლაინ ვაჭრობის განსაკუთრებით სწრაფად მზარდი სეგმენტია. PAY სისტემა
ორიენტირებულია Facebook მომხმარებლებზე. თუ გაქვთ Facebook მაღაზია, ჩვენ სპეციალურად ამ
მიზნისათვის მორგებულ გადახდის საშუალებებს შემოგთავაზებთ

PAY საგადახდო სისტემა დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის შემდგომ განვითარებაში

PAY მრავალმხრივი სისტემაა – მიიღეთ ყველაფერი რაც გჭირდებათ ერთ ადგილას. შეარჩიეთ გადახდის
საშუალებებიდან თქვენი ბიზნესისათვის ყველაზე შესაფერისი. ამით თქვენ გექნებათ წვდომა
მილიონობით მომხმარებელთან საქართველოში და საზღვარგარეთ. ნებისმიერი არჩევანის შემთხვევაში
გახსოვდეთ, PAY-ში ჩართვა ნიშნავს: სწრაფად შესრულებულ გადახდებს, მეტ მომხმარებელთან კავშირს
და თქვენი შემოსავლების ზრდას!

გჭირდებათ დახმარება არჩევანის გაკეთებაში?
დაუკავშირდით ჩვენ სერვისის ჯგუფს და მიიღეთ მათი რჩევები: service@pay.ge
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Tqveni warmatebisTvis
PAY-ში ჩართულ მერჩანტებს უფასოდ ერგებათ Sმარტივი ოქროს ბარათი. ამ ბარათის საშუალებით გადაიხადეთ 
თქვენი ბიზნესის კომუნალური ხარჯები სწრაფად და იაფად. მოხერხებულად გადაუხადეთ თქვენ 
მომწოდებლებს. აკონტროლეთ ხარჯები ინტერნეტით, Facebook-ით და მობილურის საშუალებით

გაამარტივეთ 
ანგარიშსწორება

შესთავაზეთ თქვენ მომმხარებლებს გადახდის ახალი საშუალებები: PAY ეროვნული საგადახდო სისტემის 
ბარათებით, ლიბერთი ბანკის სასაჩუქრე ბარათებით, ელექტრონული საფულეთი

გაზარდეთ შემოსავლები 
ახალი გადახდის 
საშუალებების დანერგვით

სულ უფრო მეტი მომხმარებელი ჩართულია Facebook-ში, ხოლო მობილური ტელეფონი საქართველოში 
თითქმის ყველას გააჩნია. მიეცით მათ Facebook-ით და მობილური ტელეფონით გადახდის საშუალება (SMS 
შეტყობინებით)

გააფართოვეთ თქვენი 
სერვისი

მხოლოდ PAY საგადახდო სისტემა გაძლევთ საშუალებას, რომ გადახდები მიიღოთ იმ მოხმარებლებისგან ვისაც 
არც საბანკო ანგარიში და არც ელექტრონული საფულე არ აქვთ. ასეთი მომხმარებლებისათვის ჩვენ გთავაზობთ 
გადახდების მიღებას NOVA-ს თვითმომსახურების ტერმინალების (Paybox) მეშვეობით

იმ მომხმარებლებისათვის, 
რომლებიც არ სარგებლობენ 
საბონკო მომსახურებით

ნაბიჯი 1: მომხმარებელი ყიდულობს პროდუქტს DEMO-SHOP.COM-დან. მომხმარებელი ირჩევს პროდუქტებს ამ ვებსაიტზე და ავსებს ონლაინ კალათას. 
შემდეგ გადადის მაღაზიის გადახდის გვერდზე.
ნაბიჯი 2: DEMO-SHOP.COM-ის გადახდის გვერდზე ჩანს ჯამური გადასახდელი თანხა. მომხმარებელი ირჩევს PAY გადახდის სისტემას დააკლიკებს რა 
შესაბამის ღილაკს. 
ნამიჯი 3: ღილაკზე დაკლიკების შემდეგ მომხმარებელი გადადის PAY დაცულ სერვერზე, სადაც შეუძლია ამოირჩიოს მისთვის მისაღები გადახდის 
საშუალება:

ვარიანტი 1 - მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს ნებისმიერი ბანკის (ადგილობრივი ან უცხოური) VISA/MasterCard საკრედიტო ან სადებეტო 
ბარათით
ვარიანტი 2 - მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს თვითმომსახურების ტერმინალის საშუალებით. ასეთ შემთხვევაში სისტემა აგენერირებს 
ტრანზაქციის უნიკალურ კოდს. მომხმარებელი მიდის ნებისმიერ თვითმომსახურების ტერმინალთან, შეყავს მიღებული კოდი და იხდის 
ფულს. გადახდის დასტური დაუყოვნებლივ მიუვა DEMO-SHOP.COM მერჩანტს
ვარიანტი 3 - თუ მომხმარებელს აქვს Sმარტივი ანგარიში, მას შეუძლია ამ ანგარიშის ნიკის და პაროლის მითითებით გადაიხადოს თანხა
ვარიანტი 4 - თუ მომხმარებელს აქვს eMoney ელექტრონული საფულე, მას შეუძლია გადახდა  საფულის საიდენტიფიკაციო ინფრომაციის 
მითითებით
ვარიანტი 5 - თუ მომხმარებელს აქვს PAY სისტემის სასაჩუქრე ბარათი (Gift Card), მას შეუძლია გადახდა სასაჩუქრე ბარათის საიდენტიფიკაციო 
ინფრომაციის მითითებით

Step 4: ამის შემდეგ მოხმარებელი იღებს ტრანზაქციის წარმატებით დასრულების შეტყობინებას და ის ბრუნდება DEMO-SHOP.COM გვერდზე. 
ტრანზაქცია დასრულებულია და ახლა მერჩანტს შეუძლია დაამუშავოს ეს შეკვეთა

გადახდის ვარიანტები
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POS ინტერნეტ 
ექვაირინგი

ონლაინ

www.Smartivi.ge
www.eMoney.ge

SMS FACEBOOK

ლიბერთი ბანკის VISA და MasterCard
შეთანხმებით შეთანხმებით შეთანხმებით

eMoney VISA ბარათი
1% 1% შეთანხმებით

სხვა VISA და MasterCard ბარათი
2%-2.5% შეთანხმებით შეთანხმებით

Sმარტივი
1% 1% შეთანხმებით 1% 1%

სასაჩუქრე ბარათი
1% 1% 1% 1%

eMoney ელექტრონული საფულე
შეთანხმებით შეთანხმებით

ნაღდი ფული შეთანხმებით

tarifebi merCantebisTvis

SMS
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Facebook მაღაზიის პლატფორმა

eleqtronuli komerciisTvis
PAY ინტეგრირებულია ელექტრონული კომერციის ყველაზე პოპულარულ პლატფორმებთან. თუ თქვენი ინტერნეტ 
მაღაზია ან სერვისი სხვა პლატფორმას იყენებს, ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან PAY სისტემაში მის 
ინტეგრაციაში:

 მდიდარი ფუნქციონალი

 სწრაფი და უსაფრთხო

 PAY-სთან სრული ინტეგრაცია

ელექტრონული კომერციის პლატფორმა

ელექტრონული პლატფორმა – ლოგოები საიტისთვის

ელექტრონული აუქციონის პლატფორმა

sales@pay.ge

ინტერნეტ მაღაზიასთან 
ერთად თქვენ ასევე 
შეგიძლიათ გახსნათ 
თქვენი Facebook მაღაზია
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გადახდა VISA ბარათით    

გადახდა MasterCard ბარათით    

გადახდა American Express ბარათით 

გადახდა Sმარტივი ბარათით 

გადახდა სასაჩუქრე ბარათით 

გადახდა მობილური ტელეფონით  

გადახდა ინტერნეტით   

გადახდა Facebook-ით 

გადახდა თვითმომსახურების ტერმინალით 
თქვენი პროდუქციის განთავსება ინტერნეტ 
და Facebook მაღაზიაში



მომხმარებელთან SMS შეტყობინების 
გაგზავნა

    

მომხმარებელთან ელ ფოსტისა და 
საკურიერო გზავნილები



-s konkurentuli upiratesobebi

SMS



17 ნოემბერი 2011 2617 ნოემბერი 2011 26

მზა ონლაინ მაღაზია

განათავსეთ თქვენი პროდუქტი PAY-ს მზა ონლაინ მაღაზიაში, 
ან გამოიყენე ჩვენი პლატფორმა საკუთარი მაღაზიის 
შესაქმნელად

male Cven damatebiT SemogTavazebT

მარკეტინგული კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება

PAY - ში ჩართულ მერჩანტებს საშუალება ექნებათ 
შეთავაზებები მიაწოდონ თავიანთ არსებულ და პოტენციურ 
კლიენტებს მრავალმხრივი ონლაინ საშუალებებით 
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 მოხმარების განცხადებული  პირობები (Terms of use)
 მომხმარებლის კონფიდენციალურობის 

დაცვის პოლიტიკა (Privacy)
 პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა (Returns)
 ხელშეკრულების დეტალური პირობები (Terms and 

Conditions)
 კომპანიის იურიდიული სახელი და სარეგისტრაციო 

ნომერი
 კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია - ელექტრონული 

ფოსტა და ტელეფონის ნომრები

ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან საჭირეობის 
შემთხვევაში

თქვენს ვებგვერდს უნდა ჰქონდეს:1

ra unda icodes internet merCantma sistemis gamoyenebis dawyebamde

უნდა გქონდეთ Pay.ge ანგარიში2

თქვენი ვებ მაღაზია/გვერდი მუშა 
მდგომარეობაში უნდა იყოს3

მნიშვნელოვანია: მერჩანტის საიდენტიფიკაციო 
ინფორმაცია

ანგარიშზე უარყოფითი ბალანსისაგან თავის 
დაცვა:

თქვენ  უნდა  წარმოადგინოთ 
გარკვეული ოფიციალური 
დოკუმენტაცია თქვენი კომანიის 
შესახებ. მიმართეთ Pay.ge 
ვებსაიტს

VISA ან MasterCard ბარათებით გადახდისას ყოველთვის
არსებობს ჩარჯბექის (chargeback) საშიშროება. ეს მაშინ ხდება,
როცა მომხმარებელი აცნობებს თავისი ბარათის გამომცემ ბანკს,
რომ მას კონკრეტული ტრანზაქცია არ შეუსრულებია, ან არ
მიუღია შესაბამისი პროდუქტი/მომსახურება. უმეტეს
შემთხვევაში ჩარჯბექის თავიდან აცილება შეიძლება
მომხმარებელთან ურთიერთობის ნათელი და გარკვეული
პირობების ჩამოყალიბებით, პროდუქტების და მომსახურების
დროულად მიწოდებით.

თუ მომხმარებელი ჩარჯბექს მოითხოვს, მაშინ შესაბამისი
თანხა ჩამოიჭრება თქვენი ანგარიშიდან. ჩვენ
გავაკონტროლებთ, რომ თქვენ ანგარიშზე ყოველთვის იყოს
საკმარისი თანხა ჩარჯბექის ოპერაციის შესასრულებლად. თუ
თქვენ ანგარიშზე უარყოფითი ბალანსი გაჩნდა, მაშინ თქვენ
ვეღარ შესრულებთ PAY-ს ოპერაციებს.

სტანდარტული სარეზერვო მოთხოვნა არის 10% 180 დღის
პერიოდზე.

PAY ბარათებით (მათ შორის Sმარტივით) და eMoney
ელექტრონული საფულით გადახდისას არ არის ჩარჯბექი - ეს
PAY სისტემაში ჩართვის კიდევ ერთი მიზეზია

 გააკეთეთ განაცხადი www.pay.ge ვებგვერდიდან, ან
 დაგვიკავშირდით: service@pay.ge

 ჩვენ განვახორციელებთ საკონტროლო შესყიდვას



m a d l o b a
გაიგეთ მეტი

www.smartivi.ge
www.pay.ge

www.emoney.ge

ლიბერთი თაუერი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 74, თბილისი 0162, საქართველო

ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
არჩილ მელიქაძე
სამერჩანტო ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი
მობ.: +995 591 518008
ელ ფოსტა: archil.melikadze@libertybank.ge



დანართი:                   -ს ძირითადი
ფუქციების აღწერილობა
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kalaTa
S Sმარტივი კალათა წარმოადგენს

Sმარტივის ერთ-ერთ მთავარ
ინსტრუმენტს, რომლის მიზანია
მომხმარებლისათვის გადახდების
პროცედურის მაქსიმალურად
გამარტივება.

S Sმარტივი კალათაში შეგიძლიათ
დაამატოთ თქვენთვის სასურველი
პროვაიდერები, მომენტალურად
მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი
დავალიანების შესახებ და მონაცემების
განმეორებით შეყვანის გარეშე
შეასრულოთ გადახდა.

S Sმარტივი კალათების რაოდენობა
შეუზღუდავია.

S სტანდარტული Sმარტივისათვის
საკომისიო შეადგენს ყოველ შექმნილ
კალათაზე 50 თეთრს, ხოლო
პრემიალური Sმარტივის შემთხვევაში
Sმარტივი კალათით სარგებლობა
სრულიად უფასოა.
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S Sმარტივი საშუალებას გაძლევთ გადაურიცხოთ თანხა სხვა ნებისმიერ სმარტივის მფლობელს
მხოლოდ სმს შეტყობინების საშუალებით!

S SMS-ის საშუალებით თანხის გადასარიცხად აკრიფეთ მიმღების Sმარტივი სახელი, შემდეგ #,

შემდეგ თანხა, ისევ # და გააგზავნეთ ნომერზე 5000 (ნომერი ერთი და იგივეა, მიუხედავად
იმისა თუ საქართველოში მოქმედი რომელი მობილური ოპერატორის მომხმარებელი
ბრძანდებით)

S SMS-ის საშუალებით თანხის გაგზავნა არის უფასო, ხოლო თანხის მიმღები იხდის მიღებული
თანხის 1%-ს

Tanxis gadaricxva SMS-is saSualebiT
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S თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია Facebook-ის ნებისმიერი მეგობრისათვის
მიუხედავად იმისა აქვს თუ არა მას Sმარტივი. თუ მას უკვე აქვს Sმარტივი, თანხა
დაერიცხება ავტომატურად, ხოლო თუ ჯერ არ არის Sმარტივის მფლობელი, 7 დღის
ვადაში შეუძლია აიღოს Sმარტივი და მიიღოს გადარიცხული თანხა

S Facebook-ის საშუალებით თანხის გადასარიცხად უნდა გადახვიდეთ ბმულზე:
https://apps.facebook.com/smartivi-lb/ და დაალაიქოთ Sმარტივის Facebook გვერდი

S Facebook-ის საშუალებით თანხის გადარიცხვა არის უფასო, ხოლო მიმღები იხდის
თანხის 1%-ს

S მეგობრების ჩამონათვალიდან ირჩევთ თქვენთვის სასურველს, ოპერაციებიდან
ირჩევთ ”თანხის გაგზავნა”-ს, ან ”თანხის მიღება”-ს და დასტურის ღილაკზე
დაჭერით ასრულებთ თანხის გადარიცხვის/მოთხოვნის ოპერაციას

Tanxis gadaricxva Facebook-is saSualebiT
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Tanxis gadaricxva Facebook -is saSualebiT (gagrZeleba)
აირჩიეთ მეგობარი, რომელთანაც გსურთ თანხის გადარიცხვა შეიყვანეთ თანხა, რომლის გადარიცხვა გსურთ

გადაამოწმეთ გადარიცხვის ოპერაცია დაადასტურეთ ოპერაცია
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S იმისათვის რომ ჩაერთოთ Sმარტივის აგენტების პროგრამაში აუცილებელია თქვენ თავად იყოთ
Sმარტივის მფლობელი და გქონდეთ ვებ-გვერდზე შექმნილი პროფაილი. საკუთარი
Sმარტივითა და პაროლით ავტორიზაციის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაპატიჟოთ მეგობრები
მეილის ან ვებ-ბანერის საშუალებით, რის შემდეგაც ისინი გახდებიან თქვენი რეფერალები

S Sმარტივში თქვენს მიერ დაპატიჟებული მეგობრის მიერ რეგისტრაციის სრულად გავლის და
Sმარტივი ბარათის აღების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ სარგებელს

S იმისათვის რომ თქვენი მეგობარი გახდეს თქვენი რეფერალი, მან უნდა გაიაროს რეგისტრაცია
Sმარტივის ვებგვერდზე თქვენს მიერ მოცემული უნიკალური ბმულიდან გადასვლით

S უფრო მეტი მეგობრის დასაპატიჟებლად თქვენი უნიკალური ბმულის განთავსება
შესაძლებელი არის სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ფორუმებსა და ბლოგებზე

S ასევე თქვენ შეგიძლიათ გაავრცელოთ თქვენი უნიკალური ბმული Skype, Google talk, MSN და
სხვა ჩატების მეშვეობით

- ელ. ფოსტით დაპატიჟების შემთხვევაში 1 ლარს,

- ბანერით დაპატიჟების შემთხვევაში მის მიერ

Sმარტივებზე შეტანილი თანხის 1%-ს პირველი სამი თვის განმავლობაში.

agentebis programa
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S Sმარტივზე მეგობრის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით დასაპატიჟებლად მომხმარებელი
უნდა შევიდეს საკუთარ პროფაილში და გადავიდეს მენიუს ჩართვაზე ”რეფერალების სისტემა”,
აჭერს ბანერს ”ელ.ფოსტა”, უთითებს მისთვის სასურველი ადამიანის ელ. ფოსტის მისამართს
და მეგობრის სახელსა და გვარს

referalis mowveva el fostiT

თქვენი უნიკალური ბმული რომლითაც დარეგისტრირების შემდეგ 
თქვენი მეგობარი გახდება თქვენი რეფერალი:
https://www.smartivi.ge/index.php/register/index/17
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S Sმარტივზე მეგობრის ვებ-ბანერის საშუალებით დასაპატიჟებლად მომხმარებელი უნდა
შევიდეს საკუთარ პროფაილში, გადავიდეს მენიუს ჩართვაზე ”რეფერალების სისტემა”,
დააჭიროს ბანერს ”ბანერები”და მიიღებს საკუთარ ვებ-გვერდზე განსათავსებელ Sმარტივის
ბანერის შესაბამის HTML კოდს: <a href="https://www.smartivi.ge/index.php/register/index/13"

target="_blank"><img src="https:// www.smartivi.ge/files/referer_imgs/3002501.gif" width="300"

height="250"/></a>

referalis mowveva baneriT

S www.Smartivi.ge - დან თქვენს ვებგვერდზე
დასადებად ხელმისაწვდომი არის ექვსი
სხვადასხვა ზომის ბანერი, სამი
ჰორიზონტალური და სამი ვერტიკალური

S ასევე შესაძლებელია არასტანდარტული
ზომის ბანერის დამზადება თქვენი
სურვილისამებრ ჩვენთან შეთანხმებით


