
 

 

SHUMA E FINANCIMIT 

I. Kur depozita dhe kredia janë në të njëjtën monedhë 
a) Kredi Standarde 
b) Kredi Bullet 
c) OD* 

 
II. Kur depozita dhe kredia janë në monedha të ndryshme 

Standarde/Bullet/OD 
 
AFATI I SHLYERJES 

a) Kredi Standarde 
 

b) Kredi Bullet/OD 

 
MËNYRA E SHLYERJES 

a) Kredi Standarde me këste 
b) Kredi Bullet 
c) OD 

 
ÇMIMORJA** 
a) Kredia në të njëjtën monedhë me Depozitën/Fondet e 

bllokuara në CA/SA 
b) Kredia në monedhë të ndryshme nga Depozitën/Fondet 

e bllokuara në CA/SA 
c) Kur vlera e kredisë është më e lartë se limitet e 

pasqyruara të financimit 

 
KOMISIONI I DISBURSIMIT TË KREDISË 

a) Kredi Standarte 
b) Kredi Bullet 
c) Overdraft 

 
KOMISION PARAPAGIMI 

PENALITET PËR VONESË PAGESE 

KOLATERALI I KËRKUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deri në 95% të vlerës së Depozitës/Fondeve të bllokuara në CA/SA 
Deri në 90% të vlerës së Depozitës/Fondeve të bllokuara në CA/SA 
Deri në 85% të vlerës së Depozitës/Fondeve të bllokuara në CA/SA 

 
Deri në 80% të vlerës së Depozitës/Fondeve të bllokuara në CA/SA 
 

 
Sipas afatit të financimit për produktet kreditore dhe i 
negociueshëm sipas kërkesës së klientit. 
 

Deri në datën e maturimit të TD (CA/SA pa afat). 
 
 
Principal + Interes 
 

Me ripagim në maturim principali dhe interesi 
 

Klienti paguan interes mujor për shumën e përdorur 

 
 
Normë interesi e depozitës të vendosur si kolateral/Fondeve të 
bllokuara në CA/SA+2.5% 
 

Norma interesi e depozitës të vendosur si kolateral/Fondeve të 
bllokuara në CA/SA në monedhën me normën më të lartë+2.5% 
 

Norma e interesit rritet me 0.5% 

 

 

Nuk aplikohet  
0.3% e shumës së kredisë (min.20Eur/25 USD/3,000 Lek) 
0.5% e limitit të Overdraftit (min.20Eur/25 USD/3,000 Lek) 
 
0.2% e principalit të mbetur (nuk aplikohet minimum shume) 
 
2% në muaj mbi pjesën e papaguar 

Depozita/Fonde të bllokuara në CA/SA për të gjithë 
kohëzgjatjen e kredisë 

 

 

 

 

 
- Shënime të tjera: 
* OD duhet të plotësojë kushtin e qarkullimit në llogari, njëjtë si një OD mbi të ardhurat nga paga. 
**Çmimorja: 
 Në rast se si garanci vendosen depozita të ndryshme me norma interesi të ndryshme, interesi i kredisë merret si mesatare e ponderuar 
e depozitave. 
Në rast se si garanci bllokohen fonde në CA/SA, merret norma bazë e tyre (aktualisht zero në rastet e CA) 
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