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გადახდების სივრცეში ავტორიზაცია შეუძლია ინდივიდუალურ 

მეწარმესა და იურიდიულ პირს

ინდივიდუალური მეწარმე იურიდიული პირი

მომხმარებელს გადახდების სივრცეში 

შესვლა შეუძლია პირადი 

ინტერნეტბანკის მონაცემებით.

დეტალურად 

დეტალურად დეტალურად 

მომხმარებელს აქვს ბიზნეს 

ინტერნეტბანკი



მომხმარებელს გადახდების სივრცეში 

შესვლა შეუძლია ბიზნეს 

ინტერნეტბანკის მონაცემებით.

მომხმარებელს არ აქვს ბიზნეს 

ინტერნეტბანკის პროფილი 

შექმნილი 

დეტალური ინფორმაციისთვის დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს



ინდივიდუალური მეწარმე
როგორ მოვხვდე გადახდების სივრცეში ?

შედით - ზე  tbcpayments.ge 

ვებგვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ შესვლას

გაიარეთ ავტორიზაცია პირადი ინტერნეტბანკის 

მონაცემებით

01

02

გადახდების სივრცის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ინდ. 

მეწარმის პირადი ინტერნეტბანკის მონაცემებით.

https://tbcpayments.ge/


იურიდიული პირი
როგორ მოვხვდე გადახდების სივრცეში ?

შედით - ზე  tbcpayments.ge

ვებგვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ შესვლა

გაიარეთ ავტორიზაცია

sms 

კოდი დიჯიპასი.

 ბიზნეს ინტერნეტბანკის 

მონაცემებით. ვერიფიკაციისთვის გამოიყენე 

 ან 

01

02

გაითვალისწინეთ, რომ გადახდების სივრცეში გამოჩნდება მხოლოდ 

იმ ანგარიშებზე მიბმული მერჩანტების ტრანზაქციები, რომლებზეც 

ხედვა გაქვთ ჩართული ბიზნეს ინტერნეტბანკში.


შეიყვანე SMS-ით მიღებული კოდი

ვერიფიკაციის კოდს მიიღებ ექაუნთზე მიმაგრებულ 

ნომერზე * * * * * * * * * 1 6* * * * * * * * * 1 6

SMS კოდი თავიდან მიღება

ვერიფიკაცია სხვა მეთოდით

დადასტურებაშესვლა

უკან

თიბისით შესვლათიბისით შესვლა

შეიყვანეთ ინტერნეტბანკის მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი

მომხმარებელი

პაროლი დაგავიწყდა?

მომხმარებლის დამახსოვრება

არ გაქვს ანგარიში? 


დარეგისტრირდი

https://tbcpayments.ge/


ბიზნეს ინტერნეტბანკში 

მომხმარებლის დამატება
როგორ დავამატო მომხმარებელი? 

ბიზნეს ინტერნეტბანკში ახალი მომხარებლის დამატება შეუძლია 

მხოლოდ უფლებამოსილ პირს (დირექტორს ან დირექტორის მიერ 

დანიშნულ უფლებამოსილ პირს)

გაიარეთ ავტორიზაცია ბიზნეს ინტერნეტბანკში   

tbconline.ge-ზე  

მენიუდან ჩამოშალეთ:

01

02

კომპანია

პარამეტრები მომხმარებლის მართვა

მომხმარებლის დამატება

https://tbconline.ge/business/login


ბიზნეს ინტერნეტბანკში 

მომხმარებლის დამატება
როგორ დავამატო მომხმარებელი? 

მომხმარებლის დასამატებლად დაგჭირდებათ მისი სახელი, გვარი, 

პირადი ნომერი, მობილურის ნომერი და ელფოსტა.

პირველ ველში ჩაწერეთ მომხმარებლის , 

რომელსაც გამოიყენებს ავტორიზაციისას. 

USERNAME03

შეავსეთ ყველა ველი და დააჭირეთ შემდეგი



ბიზნეს ინტერნეტბანკში 

მომხმარებლის დამატება
როგორ დავამატო მომხმარებელი? 

თუ გსურთ, რომ მომხმარებელს  ბიზნეს ინტერნეტბანკში 

უფლებები და ხედვები, დატოვეთ ველები ცარიელი ან მონიშნეთ 

სასურველი უფლებები.

არ ჰქონდეს

აირჩიეთ ახალი როლი დაარქვით პროფილს სახელი

შემდეგი

04
(მაგ: უფლებების გარეშე) 



ბიზნეს ინტერნეტბანკში 

მომხმარებლის დამატება
როგორ დავამატო მომხმარებელი? 

იმისათვის რომ მომხმარებელს გადახდების სივრცეში გამოუჩნდეს 

მერჩანტის ანგარიშზე გატარებული ტრანზაქციები, საჭიროა 

მონიშნოთ ყველა ან სასურველი ანგარიშები. ასეთ მომხმარებელს 

ბიზნეს ინტერნეტბანკში არ ექნება ხედვები და უფლებები.  

მონიშნეთ  ანგარიშები დასრულება05 დასრულება

დასრულების შემდეგ ბიზნეს ინტერნეტბანკში დაემატება 

ახალი მომხმარებელი - ავტორიზაციისთვის გაუზიარეთ 

ერთჯერადი პასვორდი და username 

* * * * * * * * * *

კარგი



კარგი

ბიზნეს ინტერნეტბანკში დამატებული 

ახალი მომხმარებელი
როგორ მოვხვდე გადახდების სივრცეში ?

იმისთვის, რომ ახალმა მომხმარებელმა შეძლოს გადახდების სივრცის 

გამოყენება, საჭიროა ბიზნეს ინტერნეტბანკის პროფილის 

გააქტიურება  ერთჯერადი პაროლის ცვლილებით.

შედით - ზე  tbconline.ge01
ჩაწერეთ username, პაროლი, SMS კოდი შესვლა

მიუთითეთ ახალი პაროლი კარგი

თქვენი პროფილი გააქტიურდა. უკვე შეგიძლიათ გადახდების 

სივრცის სერვისებით სარგებლობა

https://tbconline.ge/business/login
https://tbconline.ge/business/login


ბიზნეს ინტერნეტბანკში დამატებული 

ახალი  მომხმარებელი
როგორ მოვხვდე გადახდების სივრცეში ?

შედით - ზე  tbcpayments.ge

ვებგვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ შესვლას

გაიარეთ ავტორიზაცია

sms 

კოდი დიჯიპასი.

 ბიზნეს ინტერნეტბანკის 

მონაცემებით. ვერიფიკაციისთვის დაგჭირდებათ 

 ან 

02

03
შეიყვანე SMS-ით მიღებული კოდი

ვერიფიკაციის კოდს მიიღებ ექაუნთზე მიმაგრებულ 

ნომერზე * * * * * * * * * 1 6* * * * * * * * * 1 6

SMS კოდი თავიდან მიღება

ვერიფიკაცია სხვა მეთოდით

დადასტურებაშესვლა

უკან

თიბისით შესვლათიბისით შესვლა

შეიყვანეთ ინტერნეტბანკის მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი

მომხმარებელი

პაროლი დაგავიწყდა?

მომხმარებლის დამახსოვრება

არ გაქვს ანგარიში? 


დარეგისტრირდი

https://tbcpayments.ge/

