
1. DEPOZITA STANDARDE
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5. LLOGARI KURSIMI STANDARDE

Monedha Balanca 

Monedha

   LEK

  EUR

  USD
  GBP

10'001 – 500'000

1'001 – 5'000

0.30

0.40

0.40

5'000 - 10'000

0.70

50 – 1'000

0.20

0.30

0.30

500'001 – 2'000'000

1.10

5'001 – 20'000

0.40

0.50

0.50

Mbi 2'000'000 

1.30

Mbi 20'000

0.50

0.60

0.60

Shënim2: Interesi kreditohet çdo 6 muaj

Sigurimi i Depozitave

Çdo depozitë dhe produkt bankar depozitues në lek dhe monedhë të huaj në Union Bank sigurohet deri në 
shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, 
sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

LEK

Shënim1: Interesi kreditohet çdo muaj

2.40

2. DEPOZITAT SPECIALE

14 muaj 25 muaj 35 muaj

deri 2,999,999
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2.70

3.00

3.20
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4. DEPOZITAT INVEST

  2 Vite1 5 Vite2Shuma Min. 
e hapjes

Monedha

3.20

EUR
1.10

10,000 
2.20

3,000.000-6,999,999 

7,000,000 e sipër

deri 29,999 

30,000-69,999 

70,000 e sipër

deri 29,999 

30,000-69,999

deri 29,999 

30,000 e sipër

70,000 e sipër

EUR 3,000
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1.60

1.60

2.00
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1.90 

2.20

1.10
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0.90

Monedha

Norma e interesit

INDIVIDE

BIZNES

LEK EUR USD

0.10

0

0.10

0

0.20

0

0.10

0

GBP

6. LLOGARI RRJEDHËSE

3. DEPOZITAT PROGRES

LEK

EUR

1,000,000

10,000

1.00 1.50 2.00 4.00 5.50

0.50 1.0 1.50 3.00 4.00

Monedha
Shuma min. e 
hapjes

Depozita 5 vjecare*

Shënim*: Interesi kreditohet çdo vit

Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5

2.70

1.40

3.50

2.50

Shuma e 
depozites

deri 3,499,999

mbi 3,500,000

deri 34,999

mbi 35,000

Shënim: Normat e Interesit për kategoritë e klientëve "Pensionist" dhe 
"Dixhital” përfitojnë një shtesë 0.20% në monedhën Lek dhe 0.10% 
në monedhën Eur. Këto norma janë të vlefshme për të gjitha llojet e 
depozitave me afat përvec depozitave "Invest" dhe "Progres".

Sigurimi i Depozitave

Çdo depozitë dhe produkt bankar depozitues në lek dhe monedhë të huaj në Union Bank sigurohet deri në 
shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, 
sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.
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7. LLOGARI KURSIMI "DËSHIRA IME"

10'000 lek

2.80Norma e interesit 2.40

Shuma minimale e hapjes

0 deri në 5 vjeç  Mbi 5 vjeç deri 
në 10 vjeç

Mbi 10 vjeç 
deri në 15 vjeç

 Mbi 15 vjeç 
deri në 18 vjeç

2.603.00

Bonus 500 lek 500 lek 500 lek 500 lek

Shënime shpjeguese për llogaritë "DËSHIRA IME" DHE "SURPRIZA IME":

1. Interesi që aplikohet është i përshkallëzuar sipas grupmoshës dhe ndryshon gjatë periudhës kur fëmija kalon nga një grupmoshë në tjetrën.
2. Interesi llogaritet mbi balancën ditore në llogari dhe likuidohet njëherë në muaj, përkatësisht në ditën e fundit të muajit.

Interesi Bruto = Balanca në llogari në mbyllje të çdo dite * norma e interesit/365 (ose 366) ditë Interesi 
3. Bonusi kreditohet njëherë në vit, në muajin e lindjes së fëmijës, nësë balanca mesatare mujore në logari është të paktën 500,000 Lek.

Sigurimi i Depozitave

Çdo depozitë dhe produkt bankar depozitues në lek dhe monedhë të huaj në Union Bank sigurohet deri në 
shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, 
sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Mosha në hapje
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Llogaritë e kursimit

LEK

EUR

USD

Monedha

0.80

0.25

0.30

Llogari personale

LEK

EUR

USD

Monedha

0.50

0.20

0.20

Normat e interesit të llogarivepër klientët e ish Bankës Ndërkombëtare Tregtare

8. LLOGARI KURSIMI "SURPRIZA IME"

Norma e interesit 2.40

Shuma minimale e hapjes

0 deri në 5 vjeç Mbi 5 vjeç deri 
në 10 vjeç

Mbi 10 vjeç 
deri në 15 vjeç

Mbi 15 vjeç deri 
në 18 vjeç

2.60

Bonus 500 lek 500 lek 500 lek 500 lek

Mosha në hapje

2.803.00



Përllogaritja e Normave të Interesit

Sigurimi i Depozitave

Normat e interesit te depozitave janë të shprehura me bazë vjetore (365 ose 366 ditë).

Mënyra e llogaritjes së interesit:

I. Depozitat me afat:
Interesi Bruto = (Shuma e depozitës * norma e interesit * numrin e ditëve) / 365 (ose 366) ditë .

III. Llogaria e Kursimit:

Interesi Bruto = Balanca në llogari në mbyllje të çdo dite * norma e interesit/365 (ose 
366) ditë
Interesi likuidohet në llogari çdo muaj, përkatësisht në ditën e fundit të muajit.

II. Llogaria Rrjedhëse:

Interesi Bruto = (Balanca ditore * norma e interesit) / 365 (366)ditë.
Interesi likuidohet çdo 6 muaj, përkatësisht në ditën e fundit të muajit 
qershor dhe dhjetor.

Çdo depozitë dhe produkt bankar depozitues në lek dhe monedhë të huaj në Union 
Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga 
Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 
53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Sigurimi i Depozitave

Çdo depozitë dhe produkt bankar depozitues në lek dhe monedhë të huaj në Union Bank sigurohet deri në 
shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, 
sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Tatimi mbi interesat

Për individët dhe personat jo-rezident, Banka është e detyruar me ligj të mbajë 15% 
tatim në burim mbi interesin bankar. 
Në datën e kreditimit të interesit, Banka krediton llogarinë e klientit për shumën e 
interesit bruto dhe debiton llogarinë për shumën e tatimit mbi interesin. 

1.Depozitat standarde me afat:
Interesi Bruto = (Shuma e depozitës * norma e interesit * numrin e ditëve të qëndrimit) / Numrin e
ditëve sipas vitit kalendarik.
Interesi likuidohet në llogari sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e depozitës.
Depozitat standarde nuk përfitojne interes në rast mbyllje para afatit.
Depozita standarte mund të anullohet nga depozituesi me një njoftim paraprak minimumi 1 ditë para.
Nëse depozita është me rinovim automatik, në datën e maturimit depozita rinovohet me normën e
interesit dhe kushtet e punës në fuqi në atë date. Nëse klienti dëshiron të ndryshojë këto kushte
atëhere duhet te prezantohet në bankë në datën e maturimit të depozitës.

2.Depozitat speciale me afat dhe kushte të tjera:
3. Interesi i depozitës 14-mujore përfitohet në fund të pe riudhës. Në ra st mbyllje para afatit, nuk
përfitohet interes.
4. Interesi i depozitë s 24-m ujore përfi tohet çdo muaj. Kjo depozitë n uk mund të mbyllet para afatit.
Vetëm në rast domosdoshmerie lejoh et mbyllj a e saj, duke mbajt ur nga s huma fillest are e depozitës
interesin e përfituar nga fillimi deri në atë muaj.
5. Interesi i depozitës 25-mujore përfitohet në f und të  periudhës. Nese   kontrata e  depo zitës anullo
het der i në mu ajin e 12-të, nuk përfitohet intere s. Nëse ko ntrata e depozitës anullohet pas muajit te
12-të, interesi që përfiton është int eresi i depozitës 12-mujore në fuqi në momentin e çeljes së kësaj

kontrate depozite llogaritur mbi periudhën 12-mujore.
6. Interesi i depozitave 35-mujore përfitohet në fu nd të periudhës. Nëse kontrata e  depozitës
anullohet deri në muajin e 12-të, nuk përfitohet int eres.
Nëse  kontrata e  depozitës anullohet pas muajit te 12-te, interesi që përfiton është interesi i depozites 
12mujore në fuqi në momentin e çeljes së kësaj kontrate depozite llo garitur mbi periudhën 12-mujore.
Nëse kontrata e depozitës anullohet pas muajit të 24-të, interesi që përfiton është i nteresi i depozitës 
24 mujore në fuqi në momentin e çeljes së kësa j kontrate depozite.llogaritur mbi periudhën 24-mujore

7. Interesi i depo zitës PROGRES, përfitohet çdo vit. Kjo depozitë mund të mbyllet para afati duke mos
prekuar interesin e fituar në vitin/et e mëparshëm/e.
Interesi lik uidohet në llogari sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e depozitës.
8. Interesi i depozitës INVEST, përfitohet çdo 6 muaj. Kjo depozitë mund të mbyllet para afatit duke
mbajtur nga shuma fillestare e depozitës interesin e përfituar nga fillimi deri në atë muaj. Interesi
likujdohet në llogari sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e depozitës.
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