SHUMA E FINANCIMIT*
a) Kredi Standarte

Deri në 95% të vlerës së Depozitës

b) Kredi Bullet

Deri në 90% të vlerës së Depozitës

AFATI I SHLYERJES
a) Kredi Standarte
b) Kredi Bullet

Sipas afatit të financimit për produktet kreditore
dhe i negociusheëm sipas kërkesës së klientit.
Deri në datën e maturimit të TD.

MËNYRA E SHLYERJES
a) Kredi Standarte me këste

Principal + Interes

b) Kredi Bullet

Me ripagim në maturim principali & interesi

NORMA E INTERESIT
a) Kredi Standarte
b) Kredi Bullet

Norma e depozitës të vendosur si kolateral +2%
Norma e depozitës të vendosur si kolateral +2%

KOMISIONI I DISBURSIMIT TË KREDISË
a) Kredi Standarte

Nuk aplikohet

b) Kredi Bullet

0.3% e shumës së kredisë (min 20 Eur/ 25
USD/ 3,000 Lek)

KOMISION PARAPAGIMI

0.2% e shumës

PENALITET PËR VONESË PAGESE

2% në muaj mbi pjesën e papagauar

KOLATERALI I KËRKUAR

Depozita e bllokuar për gjithë kohëzgjatjen e
kredisë.

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR
a) Kur kredimarrësi është pronar i TD;

N/A

b) Kur kredimarrësi nuk është pronar i TD;

Dokumentim i aftësisë paguese (të ardhurat)

- Shënime të tjera:

* Kredia ofrohet në monedhë të njëjtë me TD
- Për financimet në vlerë:
• Mbi 10 mijë Eur është i detyrueshëm regjistrimi në Regjistrin e Barrave Siguruese.
•Mbi 50 mijë Eur është i detyrueshëm noterizimi i kontratave.
- Kredia Bullet duhet të maturohet jo më larg se data e maturimit të TD.
- Nëse kërkohet një afat më i gjatë I kredisë sesa maturimi I TD, depozita mbyllet dhe Klientit I llogariten interesat deri në datën e prishjes
së TD. Më pas hapet një TD e re me normat aktuale me afat >= afati I kredisë bullet të kërkuar.
- Për kreditë me ripagim me këste, data e hapjes së TD-së dhe kontrates së kredive jo detyrimisht është e njëjtë. Në rast se depozita
rinovohet / ndryshon interesin, kur kredia është aktive, atëherë dhe interesat e kredisë ndryshojnë duke mbajtur të pandryshuar marzhin
shtesë.

