
გზამკვლევი �მიკრომეწარმეებისათვის

ცნობარი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ

სად შეძლებთ სესხის აღებას
თქვენი ბიზნესის გასაფართოებლად?





გახსოვდეთ, სესხის აღება  ყოველთვის ძალზე მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებაა. ნებისმიერი სასესხო ვალდებულების აღებისას აუცილებელია 
განსაკუთრებული დაფიქრება, თქვენი ფინანსური მდგომარეობის დეტალური 
ანალიზი და სათანადო დასკვნებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება.

სესხის დაფარვა თქვენი უდიდესი პასუხისმგებლობაა. სესხის თანხის სწორად 
გამოყენება არ ამცირებს ამ პასუხისმგებლობას,  ის მხოლოდ ვალდებულების 
საბოლოოდ გადახდისას მთავრდება. 

სესხის აღების წინ დეტალურად გააანალიზეთ და შეაფასეთ თქვენი ფინანსური 
მდგომარეობა. დარწმუნდით, რომ შეძლებთ ვალდებულების დაფარვას!

მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მოიტანს თქვენი სესხი შედეგს.

ყოველი სესხის აღების წინ:

•	 გადახედეთ თქვენს საკრედიტო ისტორიას და სათანადოდ შეაფასეთ 
იგი. რაც უფრო პოზიტიურია თქვენი ისტორია, მით უკეთესი პირობებით 
შეიძლება აიღოთ სესხი.

•	 არ დაიზაროთ, შეადარეთ სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ 
შემოთავაზებული პირობები.

•	  არ მოერიდოთ ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან 
ინდივიდუალურ  შეხვედრებსა  და  მოლაპარაკებებს. მათი 
ვალდებულებაა, დეტალურად აგიხსნან როგორც სესხის, ასევე სასესხო 
ხელშეკრულების პირობები.

•	 აუცილებლად წაიკითხეთ ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელსაც აწერთ 
ხელს.თუ რაიმეს ვერ გაიგებთ, მოითხოვეთ ახსნა-განმარტება. ეს თქვენი 
უფლებაა!

სესხის აღების წინ გაითვალისწინეთ, რომ სასურველია ორგანიზაცია, რომელიც 
მომსახურებას გაგიწევთ,  თქვენი პარტნიორი გახდეს. შესაბამისად, ფინანსური 
ინსტიტუტის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ არა მარტო სასესხო პროდუქტის 
მახასიათებლებს, არამედ მომსახურების ხარისხსაც.

წინამდებარე გზამკვლევში მოცემულია ინფორმაცია მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც საქართველოში მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაციის წევრები არიან და 
შესაბამისად იზიარებენ ასოციაციის მიერ შემუშავებულ ეთიკის  კოდექსს.  

გაითვალისწინეთ, ცნობარში შეტანილი საფინანსო ინსტიტუტები ვალდებულნი 
არიან დაეხმარონ მათ მომხმარებელს, ანუ თქვენ,  სწორი გადაწყვეტილების 
მიღებაში, კერძოდ:

•	 სესხის გაცემამდე, მათი შიდა საკრედიტო პოლიტიკის მიხედვით 
განახორციელონ სწორი შემოწმება, რათა შეაფასონ მომხმარებლის 
დაფინანსების საჭიროება, გადახდისუნარიანობა და გასცენ მხოლოდ 
მომხმარებლის გადახდისუნარიანობის პროპორციული სესხი; 

•	 მონიტორინგი  გაუწიონ მომხმარებლის ჭარბვალიანობას ანუ 
უზრუნველყონ მომხმარებლის ზედმეტი ვალებისგან თავის არიდება;

•	 ნათლად წარუდგინონ მომხმარებელს მისთვის შეთავაზებული 
მომსახურების პირობები; 



•	 სესხის გაცემამდე მიაწოდონ მომხმარებელს ნათელი, ამომწურავი და 
დროული ინფორმაცია მისთვის გასაგებ ენაზე ისე, რომ მომხმარებელმა 
შეძლოს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება; 

•	 მიაწოდონ მომხმარებელს გამჭვირვალე ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს 
სასესხო პროდუქტის ფასს, პირობებსა და ვადებს;

•	 უზურნველყონ მომხმარებლების დაცვა გაყალბებისა და შეცდომაში 
შეყვანისაგან, ტყუილისა და არაეთიკური პრაქტიკისაგან; 

•	 მოეპყრონ მომხმარებლებს სამართლიანად და თავაზიანად; 

•	 უზურნველყონ მომხმარებლის ადექვატური დაცვა, გამოავლინონ და 
აღმოფხვრან  კორუფცია, ასევე აგრესიული და შეურაცხმყოფელი 
მოპყრობა მისი თანამშრომლების მხრიდან; 

•	 უზრუნველყონ მომხმარებლის მონაცემთა კონფიდენციალობა.

იმედი გვაქვს, რომ წინამდებარე  ცნობარი დაგეხმარებათ გააკეთოთ სწორი 
არჩევანი.

გისურვებთ წარმატებას!



კომპანია: მისო „კრედო“

სამოქმედო არეალი: თბილისი, სამტრედია, თერჯოლა, ზეტაფონი, ბაღდათი,   
ჭიათურა, ვანი, ხონი, ქუთაისი, საჩხერე, ჩოხატაური, ოზურგეთი, ლანჩხუთი,    
დუშეთი, დმანისი, გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი, რუსთავი, ბორჯომი,         
თეთრიწყარო, კასპი, გორი, ხაშური, ქარელი, ამბროლაური, ცაგერი,სენაკი, 
ჩხოროწყუ, ხობი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, მარტვილი, აბაშა, ახალციხე,               
ახალქალაქი, წალკა, ახმეტა, ნინოწმინდა, ლაგოდეხი, წნორი, ყვარელი,        
თელავი, საგარეჯო, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ბათუმი, ხელვაჩაური, ხულო, 
ქობულეთი. 

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 აგრო	ბიზნეს	სესხი

•	 ბიზნეს	სესხი

•	 ტურისტული	ბიზნეს	სესხი

•	 	ნეო	სესხი

•	 სწრაფი	სესხები

•	 Start	up	სესხები

•	 სხვადასვა	სახის	განვადება

•	 არასაკრედიტო	პროდუქტები

•	 	ბარათები

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედო“

მის:ქ.თბილისი ,ასათიანის 9

ტელ: (032) 2 470087

www.credo.ge

f	credo/კრედო



კომპანია: მისო“კრისტალი“

დაფუძნების თარიღი: 2004წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, საგარეჯო, ჩხოროწყუ, ფოთი,

სამტრედია, წალენჯიხა, ლანჩხუთი, მარტვილი, მესტია, ოზურგეთი, ხონი, ხობი,

სენაკი, გორი, წნორი, მარნეული, ქარელი ,ახალციხე, დუშეთი, წყალტუბო,

ზესტაფონი, ბათუმი,ვანი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:

•	 ბიზნეს სესხი

•	 აგრო სესხი

•	 სამომხმარებლო სესხი

•	 განვადება

•	 არასაკრედიტო პროდუქტები

•	 სტარტ–აპი

•	 სესხი ბინის რემონტისთვის

•	 იპოთეკური სესხი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი

მის:ქ.თბილისი,წერეთლის ქ. 117

ტელ.: (032) 235 39 05

www.crystal.ge



კომპანია: სს „ფინკა ბანკი საქართველო“

დაფუძნების თარიღი: 1998 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი,ბათუმი,ქობულეთი,ხელვაჩაური,ხულო,ბაღდათი

ზესტაფონი,სამტრედია,საჩხერე,ქუთაისი,ჭიათურა,ახმეტა,გურჯაანი,თელავი,

ლაგოდეხი,საგარეჯო,ყვარელი,წნორი,დუშეთი,ამბროლაური,ზუგდიდი,სენაკი,

ფოთი,ჩხოროწყუ,ხობი,ახალქალაქი,ახალციხე,ბოლნისი,დმანისი,მარნეული,

რუსთავი,გორი,კასპი,ხაშური.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 სესხი ბიზნესის მქონე პირებისათვის

•	 აგრო სესხი

•	 მიკრო სესხი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მის: ქ.თბილისი,ვაჟა ფშაველას გამზირი 71,III სართ. N12

ტელ:	(032)	2207410/11/12  

www.finca.ge

კომპანია: სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მაიკროფინი“

დაფუძნების თარიღი: 2014 წელი

სამოქმედო არეალი: ქ. თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიულიუ პირებისთვის:

ბიზნეს სესხი ნებისმიერი მიზნობრიობით

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  „მაიკროფინი“

მის: ქ.თბილისი ,გ.ლეონიძის 1

ტელ: (032) 2 555335

www.microfin.ge



კომპანია: მისო „ლაზიკა კაპიტალი“

დაფუძნების თარიღი: 2007 წელი

სამოქმედო არეალი: სამეგრელო–ზემო სვანეთი,იმერეთი,გურია,აჭარა,

რაჭა–ლეჩხუმი,ქვემო სვანეთი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 ბიზნეს სესხი   

•	 აგრო სესხი   

•	 სამომხმარებლო სესხი  

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია“ლაზიკა კაპიტალი“

მის:ქ.ზუგდიდი,კ.გამსახურდიას 59

ტელ: ( 032 ) 2 194727

www.lazikacapital.ge

კომპანია:  სს მისო „ფინაგრო“

დაფუძნების თარიღი: 2007 წელი

სამოქმედო არეალი: გორი,მარნეული,თელავი,წნორი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 აგრო-ბიზნეს სესხი

•	 ბიზნეს სესხი 

•	 სამომხმარებლო სესხი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ფინაგრო“

მის:ქ. გორი, მშვიდობის გამზირი 1ა 

 ტელ: 0370 277559, 0370 277558; 

www.finagro.ge



კომპანია: ალიანს ჯგუფი

დაფუძნების თარიღი: 2005 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 ბიზნეს სესხი   

•	 აგრო სესხი    

•	 სამომხმარებლო სესხი  

•	 ეკო სესხი (რემონტისთვის) 

•	 სესხის პორტირება 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალიანს ჯგუფი“

თბილისი	0179,	კოსტავას	ქ.	N47/57,

ტელ: ( 032) 2 424 181

www.agm.ge

კომპანია: მისო „ბი აი ჯი“

დაფუძნების თარიღი : 2008 წელი

სამოქმედო არეალი : თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის:

•	 ბიზნეს სესხი

•	 აგრო სესხი

•	 სამომხმარებლო სესხი

•	 ავტო სესხი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანოზაცია „ ბი აი ჯი“

თბილისი 0112,			თამარ	მეფის	გამზირი	8

ტელ: (032) 2 950 950

www.big.com.ge



კომპანია: მისო „თბილმიკროკრედიტი“

დაფუძნების თარიღი: 2008 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 ბიზნეს სესხი 

•	 სამომხმარებლო სესხი

•	 ოქროს და ავტოლომბარდი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “თბილმიკროკრედიტი”

მის: ქ.თბილისი ,დავით აღმაშენებლის 147

ტელ: 2 95 35 05

www.tbmc.ge

კომპანია: მისო „კრედექსი“

დაფუძნების თარიღი: 2012 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 იპოთეკური სესხი 

•	 ბიზნეს სესხი 

•	 მიკრო ბიზნეს სესხი

•	 ავტო სესხი

•	 აგრო სესხი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედექსი“

მის: ქ.თბილისი, ცინცაძის  7

ტელ: (032)2 307444

www.credex.com.ge



კომპანია: მისო „კრედიტ პლიუსი“

დაფუძნების თარიღი: 2009 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი,რუსთავი,მარნეული,ხაშური,ზესტაფონი,

ბათუმი,ფოთი,თელავი,ქუთაისი,გორი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 იპოთეკური სესხი

•	 ბიზნეს სესხი

•	 აგრო სესხი

•	 ლომბარდი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანოზაცია „კრედიტ პლიუსი“

მის:ქ.თბილისი 0179,არაყიშვილის 2

ტელ: (032)2 272222

www.creditplus.ge

კომპანია: მისო „კონტინენტალ სითი კრედიტი“  

დაფუძნების თარიღი: 2012 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 ბიზნეს სესხი  

•	 ავტო და ოქროს ლომბარდი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი

მის: ქ. თბილისი, 0179, ჭავჭავაძის ქ. N23-23ა

ტელ: (032) 272 02 02

www.cccredit.ge



კომპანია: მისო „ჯორჯიან კაპიტალი“

დაფუძნების თარიღი: 2009 წელი

სამოქმედო არეალი: თბილისი.

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის:  

•	 ბიზნეს სესხი 

•	 სამომხმარებლო სესხი

•	 ავტო ლომბარდი

საკონტაქტო ინფორმაცია: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან კაპიტალი“

მის:ქ.თბილისი ,რუსთაველის  N37

ტელ: (032) 296-10-10; 

www.georgiancapital.ge

კომპანია:	სს	მიკროსაფინანსო	ორგანიზაცია	GeoCapital-ი

დაფუძნების თარიღი: 

სამოქმედო არეალი: ქ. ქუთაისი, ზესტაფონი,  ბათუმი, ზუგდიდი,  ფოთი

სასესხო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიულიუ პირებისთვის:

ავტო და იპოთეკური სესხები ნებისმიერი მიზნობრიობით, სწრაფი ფულადი

გზავნილები და ვალუტის გადაცვლა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიკროსაფინანსო	ორგანიზაცია	Geocapital-ი

ქ. ქუთაისი: ა. წერეთლის N5, ზ. გამსახურდიას 25, ტელ.: (431) 26 70 70

ქ. ზესტაფონი: დ. აღმაშენებლის N8, ტელ.: (492) 25 30 35

ქ. ბათუმი: კ. გამსახურდიას N44, ხოფის ბაზრობა ფართი N40,

ტელ.: 599 12 70 70

ქ. ზუგდიდი: მ. კოსტავას 64, ტელ.: 598 98 12 56

ქ. ფოთი: ლაგრანჟეს N2, ტელ.: 598 98 11 16

http://www.geocapital.ge/



მოკლე ინფორმაცია ფონდი კონსტანტას შესახებ

ფონდი კონსტანტა დაარსდა 1997 წელს.  იგი იყო პირველი მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაცია საქართველოში.

2007 წლისათვის ფონდი კონსტანტა აღიარებული იყო როგორც ერთ-ერთი 
ლიდერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის 
მასშტაბით. 

2007 წლის ბოლოს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის თანახმად,  
კონსტანტამ დააარსა კომერციული ორგანიზაცია  „ბანკი კონსტანტა“, რომელმაც 
შემდგომში გააგრძელა ფონდის მიერ დაწყებული საქმიანობა საქართველოს 
საფინანსო სექტორში.

2007 წლიდან ბანკი კონსტანტა წარმატებულად  ვითარდებოდა  და  
დამსახურებულად  იკავებდა ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს მიკრო და მცირე ბიზნესის 
დამფინანსებელთა შორის. 2014 წელს იგი 60 ფილიალით იყო წარმოდგენილი 
ქართულ საფინანსო ბაზარზე და საქართველოში ერთ–ერთ ყველაზე დიდ 
დამფინანსებელს წარმოადგენდა  როგორც მიკრო და მცირე მეწარმეებისათვის, 
ასევე   სასოფლო–სამეურნეო სექტორში.  

2015 წლის იანვარში განხორციელდა ბანკი კონსტანტას შერწყმა თიბისი 
ბანკთან.

დაარსებიდან კონსტანტა (ფონდი და ბანკი) მოემსახურა 900 000-ზე მეტ 
მცირე მეწარმეს და ფერმერს. კარიერულ წინსვლასა და განვითარებაში დაეხმარა  
1900 –ზე მეტ თანამშრომელსა და 600–მდე სოფლის კონსულს.

ფონდის მისიაა საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეებისა და ფერმერების 
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ფინანსური ჩართულობის 
მხარდაჭერა.

ამჟამად ფონდი ახორციელებს პროექტებს მიკროსაფინანსო ბაზრის 
განვითარებისა და მიკრომეწარმეთა შესაძლებლობების გაძლიერების 
ხელშესაწყობად.
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