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LLOGARI RRJEDHËSE DHE DEPOZITA
NR
100.1
100.1.1

100.1.2

100.1.3

100.1.4
100.1.4.1

EMËRTIMI
Çelja e llogarisë rrjedhëse
Depozitimi fillestar për çeljen e llogarisë


Për subjektet fizike dhe juridike

2.400 Lekë (24 në valutë)



Fondacionet që nuk kryejnë aktivitet ekonomik

1.200 Lekë (12 në valutë)

Teprica minimale në llogarinë rrjedhëse


Për subjektet fizike dhe juridike

Jo më pak se 2,400 Lekë (24 në valutë)



Fondacionet që nuk kryejnë aktivitet ekonomik

Jo më pak se 1.200 Lekë (12 në valutë)

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse1


Për subjektet fizike dhe juridike

200 Lekë (2 në valutë)2



Fondacionet që nuk kryejnë aktivitet ekonomik

100 Lekë (1 në valutë)

Mbyllja e llogarisë rrjedhëse
Komisioni për mbylljen e llogarive


100.1.5

Për subjektet fizike dhe juridike

1.500 Lekë (15 në valutë)

Credins Online


Aplikim

Pa komision



Mirëmbajtje

200 Lekë (2 në valutë)

Komision për shërbimin e sigurisë së kodit TAN (Transaction
Authorization Number)
1

ÇMIMET

20 lek

Komisioni aplikohet në llogari me bazë mujore

2

Komisioni i mirëmbajtjes për monedhën JPY është 200, komisionet e tjera do të jenë të njëjta me komisionet e monedhës Lekë. Për monedhën CNY komisioni i mirëmbajtjes do të
jetë 30 cny dhe të gjithë komisionet e tjera që lidhen me llogarinë do të jenë 0
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DEPOZITA KURSIMI
NR

EMËRTIMI

ÇMIMET

100.2

Depozita

100.2.1

Balanca minimale për çeljen e një depozite pa afat

1’000 Lekë (10 në valutë)

100.2.2

Balanca minimale për çeljen e një depozite me afat

100’000 Lekë (1,000 në valutë)

Për depozitat me afat nuk lejohen derdhje përpara afatit të maturimit të depozitës. Kur depozita tërhiqet para afatit të maturimit aplikohet një normë
penaliteti sa ajo e përcaktuar në “Aneksin e Kushteve të Punës”
100.2.3

Mbyllje depozite
Komision për mbyllje depozite

200 Lekë

*Shënim: Pagesa e komisioneve mund të bëhet në lekë ose në çdo valutë tjetër për k/v sipas kursit të ditës.
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VEPRIME ME TITUJT
NR

EMËRTIMI

ÇMIMET

100.15.1



Komision për kujdestarinë e Titujve* të Qeverisë Shqiptare

0.15% të vlerës nominale
(min 1.000 – max 7.000Lek)
(ose ekuivalentin në monedhën e emetimit të titullit)

100.15.2



Komision anullimi

1.000 Lek
(ose ekuivalentin në monedhën e emetimit të titullit)

2100.15.3



Komision transferimi Kujdestarie

0.30% te vlerës nominale
(min 1.000 – max 8.000Lek)
(ose ekuivalentin në monedhën e emetimit të titullit)

100.15.4



Komision blerje/shitje Titujsh

Pa komison (cmimi do përcaktohet nga yield-i në varësi të tregut)

100.15.5



Komision brokerimi/shlyerje Titujsh

0.20% te vleres nominale
(min 500 Lek – max 7.000Lek)
(ose ekuivalentin në monedhën e emetimit të titullit)

100.16



Komision Kujdestarie të Obligacioneve të Emetuara nga Sipas marrëveshjes midis palëve
shoqeritë aksionare dhe qeveritë vendore

100.16.1



Komision transferim titulli

0.30% të vlerës nominale (Max 8,000 ALL, ose ekuivalentin në
monedhën e emetimit të titullit).
*Shënim : Komisioni për kujdestarinë e Bonove të Thesarit mbahet në datën e emëtimit të Bonove të Thesarit, ndërsa për Obligacionet komisioni është vjetor (për të
gjithë kohëzgjatjen deri në maturim obligacionit) dhe do të mbahet në datat e pagesave të kuponave, cdo 6 muaj.
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CASH DHE SHËRBIME TË TJERA
DERDHJE DHE TËRHEQJE
NR

EMËRTIMI

100.3

Derdhje dhe tërheqje në cash

100.3.1

ÇMIMET

Komisione për derdhje nga jo-klient


Në favor të individëve

100 Lekë



Në favor të bizneseve 3

200 Lekë

Komisione per derdhje nga klient
Ne favor te Zyrave te Kembimit Valutor (llogari rrjedhese kambist)

0.05% e shumes (max 5.000 Lekë)

Komision për shërbimin ATM me kasafortë biznesi

1,000 lekë

100.3.2

Tërheqje cash4:






100.3.3

3

Tërheqje cash deri në 500.000 Lek (ekuivalenti në monedha të
huaja )
Tërheqje cash pa njoftim për shuma mbi 500.000 Lek
(ekuivalenti në monedha të huaja)
Tërheqje cash me njoftim 1 (një) ditë pune, për shumat deri në
2.000.000 lek (ekuivalenti në monedha të huaja)
Tërheqje cash me njoftim 1 (një) ditë pune, për shumat mbi
2,000,000 Lek (ekuivalenti në monedha të huaja)
Komision tërheqje dega pranë qendrës Ring, Tiranë, pas orës
16:00

Për Këmbimet në cash tërheqja deri në 1.000.000 Lekë
(ose ekuivalente në monedhat e tjera)

Pa komision
0.1% e shumës (max 15.000 Lekë)
Pa komision
0.1% e shumes (max 15.000 Lekë)
100 lekë
Pa komision

përjashtohen nga komisioni depozitimet nga punonjësit e biznesit

4

KUJDES Nuk pranohen kërkesa për tërheqje cash nëse klienti nuk i ka disponibël fondet në llogari. Për kërkesa të vecanta vetëm me aprovim të Departamentit të
Thesarit. Komisionet aplikohen mbi fondet shtesë nga limiti I lejuar
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EMETIMI DHE PËRPUNIMI I ÇEQEVE
NR
100.4

100.4.1

EMËRTIMI

ÇMIMET

Çeqet bankare


Lëshimi çeqeve bankare nga llogaria

2.500 Lekë



Pranimi çeqeve bankare nga llogaria
(për llogari të klientit nga bankat rezidente)

2.500 Lekë



Kthim çek i papaguar

2.500 Lekë

Bllok çeku mbi llogaritë


Shitje bllok çeqesh 10-flete mbi llogarine rrjedhëse për
subjektet fizike dhe juridike

1.400 Lekë(ekuivalente në monedhat e tjera sipas llogarisë së lëshuar)



Njoftim për humbje ose vjedhje çeku për subjektet fizike dhe
juridike

700 Lekë(ekuivalente në monedhat e tjera sipas llogarisë së lëshuar)
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ARKETIME DHE PAGESA
NR
100.5
100.5.1

100.5.2

EMËRTIMI
Veprimet në ditën e Shtunë5.1
Pagesë Taksash dhe Tarifash
Pagesa në sportel në favor të DPT (Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve) dhe DPD (Drejtoria Përgjithshme e Doganave)
 Për klient nga llogaria
 Për klient nga arka
 Për jo klient
 Credins Online
Pagesa në favor të "Të ardhura të Buxhetit"
(të gjithë pagesat që shkojnë në favor të buxhetit)




Për klient nga llogaria
Për klient nga arka
Për jo klient



100.5.3
100.5.3.1

100.5.3.2

5

ÇMIMET

Komisione për pagesa të ndryshme në favor të QKR
(për veprime vetëm në agjensin pranë QKR)5
Pagesa dhe Direkt-Debit
Pagesa në sportel në favor të kompanive utilitare
 Për klient nga llogaria
 Për klient nga arka
 Për jo klient
 Credins Online
Pagesa me Direkt-Debit
 Pagesat në favor të kompanive utilitare
 Shërbimi SMS konfirmues për pagesën

100 Lekë
200 Lekë
300 Lekë
50 Lekë

100 Lekë
200 Lekë
300 Lekë
50 Lekë per transaksion

50 Lekë
100 Lekë
150 Lekë
Pa komision
50 Lekë
Pa komision

Për fatura për arkëtim në favor të QKR për të gjitha veprimet në degët e tjera komisionet do të jenë të njëjta me Pagesa në favor të "Të ardhura të Buxhetit"
Komisione sipas Kushteve të Punës + 200 Lekë (përjashtuar nga ky komision derdhjet për celje depozite të re dhe derdhje për këste kredie)

5.1
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ARKETIME DHE PAGESA –Vazhdim
NR
100.6.4
100.6.4.1

100.6.4.2
100.6.4.3

EMËRTIMI
Shërbime të tjera
 Komisionet për derdhjet në favor të bashkisë për lejet e
ndërtimit
- Për klientët
- Për jo-klientët
 Komisioni i Transaksioneve të sukseshem në lidhje me
sekuestrot ekzekutive
*shënim: komisioni i mbahet përmbaruesit


100.6.4.4
100.6.5

100.6.6

- Pagesa për skemat profesionale të pensionit

0.05 % të shumës min 50 Lekë max 500 Lekë
0.1% (min 100 max 1000 Lekë)
0.1% (min 100 max 1000 Lekë)
0.1% e shumës ose min 150 Lekë – max 1,500 Lekë
100 lekë

Komision për pagesat në favor të Drejtorisë së Shërbimeve të
Transportit Rrugor
 Për klient nga llogaria
 Për klient nga arka
 Për jo klient
 Credins Online
Komisione në lidhje me pagesat në favor të Aluiznit
 Pagesa e Tarifës së sherbimit
 Pagesën e taksës së ndikimit në infrastukture
 Pagesën e gjobës


100.6.6.1

Komision që u merret shoqërive që kalojnë pagat

ÇMIMET

Pagesa për parcelën ndërtimore mbi të cilën është ngritur
objekti

Komision për Shërbimin e Pagesave për Privatizimin e Pronave
Shtetërore
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100 Lekë
150 Lekë
200 Lekë
50 Lekë
300 Lekë
2.000 Lekë
0.1 % e vlerës së detyrimit të klientit min 1,000 Lekë - max 5,000 Lekë
0.1 % e vlerës së detyrimit të klientit min 5,000 Lekë - max 10,000 Lekë
0.1% e vlerës së detyrimit të klientit min 5,000 Lekë - max 10,000 Lekë

8

ARKETIME DHE PAGESA –Vazhdimi
NR

EMËRTIMI

100.6.8

Komisione në lidhje me pagesat në favor tëHipotekes (ZRPP)


Për klient nga llogaria

200 Lekë





Për klient nga arka
Për jo klient
Credins Online

0.05 % e shumës (min 200 Lekë - max 2000 Lekë)
0.1% e shumës (min 300 Lekë - max 3000 Lekë)
100 Lekë

100.6.9

Vërtetime dhe nxjerrje llogarie

100.6.9.1

Vërtetime
 Lëshim vërtetimi për mospasje detyrim kredie
 Lëshim vërtetimi me kërkesë të klientit
 Letër rekomandimi për të tretët
 Vertetim per facilitete kredituese
Nxjerrje llogarie
 Nxjerrje llogarie për muajin aktual
 Nxjerrje llogarie me kërkesëtë klientit për vitin aktual
 Nxjerrje llogarie për vitet paraardhëse (më parë se 3 vite nga arkiva)
Komisione për verifikim transaksionesh

100.6.9.2

100.6.10







6

ÇMIMET

Komision për kontrollin/verifikimin e rregjistrimeve të kamerave
7

1,200 Lekë
1,500 Lekë
2,000 Lekë
min 100 Euro

6

Pa komision
300 Lekë
2,500 Lekë
5,000 Lekë

Për dublikat të dokumentacionit të dhënë nga banka
Komision për shërbim të personalizuar
Për dokumentacion të nxjerrë nga arkiva

200 Lekë
5,000 Lekë

-Për dokumentacion brenda 1- viti nga data e hartimit

1,000 Lekë

-Për dokumentacion pas 1- viti nga data e hartimit

2,000 Lekë
5,000 Lekë

Letër konfirmimi me kërkesë të auditorëve

Afati maksimal shtrihet deri ne periudhen qe e parashkruan Ligji

7Referuar

rasteve kur klienti është pajisur njëherë nga ana e bankes në momentin e kryerjes së transaksionit por paraqitet në një moment të dytë për të kërkuar kopje tjetër te dokumentacionit printuar nga

sistemi
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TRANSFERTA
NR

EMËRTIMI

100.17.1

Transferta në mbërritje

100.17.1.1

ÇMIMET

Në lekë: Për transfertat në mbërritje që proçedohen nëpërmjet sistemit AIPS dhe AECH

100.17.2

Në valutë :

100.17.2.1

Klient i Bankës:

Monedha
Përqindja mbi
shumën/monedha
0.05%

100.17.2.2
100.17.2
100.17.2.1

100.17.2.2.

PA KOMISION

EUR

USD

Min.10
Min.10
Max.100 Max.100

GBP

CAD

CHF

Min.10
Max.100

Min.15
Max.150

Min.10
Max.150

AUD

JPY

Min.15
Min.1,200
Max.150 Max.12,000

CNY
Min 80
Max 800

Përdorimi i fondeve përpara datë-valutes së transfertës: Për përdorim të fondeve të transfertave përpara Datë Valutës së transfertës aplikohet interes
debitor mbi llogarinë, për vlerën e përdorur, për numrin e ditëve përpara datë valutës.
Transferta në nisje

Ne sportel

Me Credins online*

≤ 20.000 LEK

500 LEK

Pa komision

20.001 - 1.500.000 LEK
≥ 1.500.000 LEK

500 LEK
1.500 LEK

250 LEK
750 LEK

Në lekë

Përqindja mbi
shumën/monedha

Në valutë:
Dërguesi
është
klient i
bankës

Transferta
Normale
(2ditë dt-valute)
Transferta
urgjente
(1 ditë dt-valute)
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EUR

USD

GBP

CAD

CHF

AUD

JPY

CNY

0.15%

Min.10
Min.10
Max.200 Max.200

Min.10
Max.200

Min.15
Max.300

Min.15
Max.300

Min.15
Min.1,200
Max.300 Max.24.000

Min 80
Max 1,600

0.20%

Min.15
Min.15
Max.255 Max.255

Min.15
Max.255

Min.20
Max.340

Min.20
Max.340

Min.20
Min.1,800
Max.340 Max.28.300

Min 100
Max 2,000
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TRANSFERTA–VAZHDIMI
NR

EMËRTIMI

200.17.2.3

Në valutë:

Dërguesi është klient i
bankës

200.17.3
200.21.4.2

ÇMIMET
Përqindja mbi
shumën/monedha

EUR

0.25%

Min.20
Max.300

Monedha

EUR

USD

GBP

CAD

CHF

AUD

JPY

CNY

Shuma

10

10

10

15

15

15

1,200

80

Transferta urgjente
(brenda ditës)

Shpenzime SWIFTI-i

USD

GBP

CHF

AUD

JPY

Min.20
Min.20
Min.30
Min.25
Min.30
Min.2,260
Max.300 Max.300 Max.450 Max.375 Max.450 Max.33,900

Transferta në nisje

CNY
Min 150
Max
3,000

Me Credins online
USD

EUR

CHF

GBP

0.12%, min 5, max
100

0.12%, min 5,
max 100

0.15%, min 5,
max 100

0.12%, min 5,
max 100

USD

EUR

CHF

GBP

Transfertë urgjente
(1 ditë valute)

0.18%, min 10,
max 200

0.18%, min 10,
max 200

0.18%, min 10,
max 200

0.18%, min 10,
max 200

SWIFT

10

10

15

10

Transfertë normale
(2 ditë valute)
Në valutë

200.21.4.3

CAD

Për transfertat jashtë Banke në valutë nëpërmjet Credins Online aplikohet kodi i Sigurisë TAN, me komiosinin perkates.
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TRANSFERTA VAZHDIM
NR
200.17.4

EMËRTIMI
Komisionet “OUR” në EUR




200.17.5.

ÇMIMET

5 Euro
25 Euro
50 Euro

Deri në 12.500 Euro
Nga 12.500 deri në 50,000 Euro
Mbi 50.000 Euro

Komisionet “OUR” në në valuta të tjera
Transferta në USD

20 USD

Transferta në GBP
40 GBP
Transferta në CAD
70 CAD
Transferta ne AUD
70 AUD
Transferta në CHF
30 CHF
Transferta në JPY
10.000 JPY
Transferta në CNY
400 CNY
Shënim: Për transfertat 'Urgjente', mbi vlerën USD 200.000 ose kundër-vlerën në monedha të tjera, do të aplikohet komision shtesë
*Shënim:Për transferta ‘Non-STP’ (Jo-Procesim i Drejtperdrejt), ku hyjne transfertat ne nisje me mungese: IBAN Code, National Code (transit, institution, routing
number, etj.), aplikohet një komision 6-8 Euro në varësi të Bankës Korrespondente.
200.17.6

Komisione të tjera :

200.17.6.1

Transferta në mbërritje me probleme (lekë dhe valutë)


200.17.6.2

Kodi IBAN jo i rregullt por i identifikueshëm

5 euro

Kthim transfertash të pa ekzekutuara per shkak te gabimeve te dhena nga klientet


Kthim i nje transferte ne mberritje



Kthim i nje transferte ne nisje
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Komision investigimi +Komisioni SWIFT

Komisioni i transfertes ne mberritje
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TRANSFERTA–VAZHDIMI
NR

EMËRTIMI

100.17.7.3

Komisione investigimi për transfertat

100.17.7.3.1

Në Lekë :
Për shkak të informacionit të pasaktë të dhënë ngaklienti

100.17.7.3.2

ÇMIMET

1000 Lekë

Në valutë :
Për shkak të informacionit të pasaktë të dhënë nga klienti
Komision investigimi nga Banka Korrespondente/Përfituese

100.17.8

15 Euro
50 Euro - 60 Euro
në varësi të vlerës së reklamuar nga ana e Bankës

Transferta drejt Bankës Depozitare
Transferta nga klientët pjesë e skemës Credins Premium

Pa komision

Transferta nga klientët pjesë e skemës Fondi i Pensionit Vullnetar

Pa komision
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GARANCI BANKARE DHE INKASO
NR

100.10.1

Garanci për pjesëmarrje në tender

100.10.2

Garanci për realizim kontrate

100.10.3

Parapagim

100.10.4

Garanci lojërat e fatit9

100.10.5

Garanci magazinë doganore

100.10.6

Garanci në gjykatë

100.10.7

Modifikim
Garanci me tekst Jo-standart
10

100.10.6*
100.11
100.11.1

ÇMIMET8

EMËRTIMI

Pagesa (në rast reklamimi)
Komision aplikimi për garanci
Garancitë bankare jashtë vendit
Komision konsulence ose pergatitje drafti per
celjen/amendimin e garancive bankare jashtë vendit

Me garanci depozitë

Me garanci hipoteke

10 eur/10 usd /1400
lekë
20 eur / 20 usd/ 2800
lekë
20 eur / 20 usd/ 2800
lekë
50 eur/ 50 usd/ 7000
lekë
50 eur/ 50 usd/ 7000
lekë
20 eur / 20 usd/
2800 lekë
20 eur / 20 usd/
2800 lekë
50 eur/ 50 usd/
7000 lekë
1%
1.000 lekë

0.10% min 15 eur /
15 usd / 2100 lekë
0.20% min 20 eur/
20usd/ 2800 leke
0.25% min 50 eur/ 50
usd/ 7000 lekë

0.20% min 15 eur /
15 usd / 2100 lekë
0.40% min 20 eur/
20usd/ 2800 leke
0.50% min 50 eur/ 50
usd/ 7000 lekë

0.5% min 30 eur /
30 usd / 4200 lekë
0.8% min 40 eur/
40 usd/ 5600 leke
1.5% min 50 eur/
50 usd/ 7000 lekë

N/A

N/A

N/A

0.25% min 60 eur/
60 usd/ 8400 lekë

0.50% min 60 eur/
60 usd/ 8400 lekë
0.40% min 20 eur /
20usd/ 2800 lekë

50 eur/ 50 usd/
7000 lekë
1%
2.000 lekë

50 eur/ 50 usd/
7000 lekë
1%
2.000 lekë

50 eur/ 50 usd/
7000 lekë
1%
2.000 lekë

50 eur

50 eur

50 eur

50 eur

1 % min 200 lekë
0.8% Min 40 eur /
40 usd/ 5600 lekë

0.1% min 20 eur / 20 usd/ 2800 lekë

8

Çmimet e shprehura janë në monedhën Euro
lidhur me Garancitë për lojrat e fatit i referohen vetëm garancive ekzistuese pasi banka nuk lëshon Garanci të reja.
10 Ky komision paguhet në momentin e aplikimit apo kerkeses per rinovim dhe është I pakthyeshëm në rast refuzim. Mandati i këtij komisioni do të jetë pjesë e dosjes së klientit..
9Komisioni
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100.11.2
100.11.3

Komision aplikimi dhe transmetimi per garancite
jashte vendit
Direkt te përfituesi


Lëshimi



Modifikimi



Pagesa (në rast reklamimi)

70 eur

70 eur

70 eur

70 eur

0.25% max 1.000

0.30%

0.50%

0.70%

50 eur

50 eur

50 eur

50 eur

1%

1%

1%

1%

GARANCITË BANKARE - Vazhdim
NR
100.11.4

Nëpërmjet bankës

100.11.4.1

Si njoftuese

100.11.4.2

 Lëshimi*
 Modifikimi
 Pagesa (në rast reklamimi)
Me konfirmim
 Lëshimi*
 Modifikimi


100.11.4.3

ÇMIMET11

EMËRTIMI

Pagesa (në rast reklamimi)

Me fondet e klientit
0.30% max 1.500
50 euro
1%

Me fondet e bankës
Me garanci
Me garanci
depozitë
hipoteke
0.35%
0.50%
50 euro
50 euro
1%
1%

Me fondet e
bankës
1%
50 euro
1%

0.35% max 2.000
50 euro

0.45%
50 euro

1%
50 euro

1.50%
50 euro

1%

1%

1%

1%

Garanci me tekst Jo-standart
50 euro
50 euro
50 euro
50 euro
Komision SWIFT ekstra – mesazh (me shume
20 euro / faqe
se nje faqe)
*Shënim: Të gjitha komisionet e aplikuara janë në EURO ose në %(përqindje) të shumës së garantuar dhe llogaria e tyre bëhet me bazë 3 mujore
duke mospërfshirë komisionet e pagesës me reklamim. Në ato nuk përfshihen shpenzime postare, swifti, fax-i, etj.

11

Çmimet e shprehura janë në monedhën Euro
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INKASO
NR

EMËRTIMI

ÇMIMET

Komisione për pagesën e dokumenteve të inkasos në mbërritje (inkaso
0.2% minimumi 30 euro
importi)
Komisione për pagesën e dokumenteve të inkasos në nisje (inkaso
100.12.1
0.25% minimumi 30 euro
eksporti)
Shqyrtim dokumentacioni
30 euro
100.12.2 Komisione për anulimin të inkasos
40 euro
*Shënim:Në komisionet e inkasos nuk janë përfshirë shpenzimet postale, të swiftit, faxit, etj.
Inkaso me fondet e bankës
Komisioni i angazhimit
1% deri në 3 % e limitit të produktit
100.12

Hyjnë në fuqi më 31 Janar 2019
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LETËR KREDI
NR

EMËRTIMI

ÇMIMET
Import

Eksport

50 Euro

50 Euro

100.13.1

Komision konsulence ose pergatitje drafti per celjen/amendimin e leter
kredive

100.13.2

Komision njoftimi

0.10%, minimumi 35 Euro,
maksimumi 250 Euro

0.10%, minimumi 35 euro,
maksimumi 250 euro

100.13.3

Komision konfirmimi (3 mujor)

0.20%, minimumi 25 Euro

0.20% - 0.50%, minimumi 25 Euro

100.13.4

Komision konfirmimi kur Letër Kredia është me kolateral

0.10%, minimumi 25 Euro

100.13.5

Komision pagese

100.13.6

Komision modifikimi

100.13.7

Pagesa e vonuar

100.13.8

Komision anulimi

40 Euro

40 Euro

100.13.9

Komision për shqyrtimin e dokumenteve

50 Euro

50 Euro

100.13.10 Komision SWIFT ekstra mesazh (me shume se nje faqe) 12

12

0.20% Euro minimumi 30 Euro

0.25% Euro minimumi 30 Euro

50 Euro

50 Euro

0.20% Eurominimumi 30 Euro

20 Euro

Shënim: Të gjitha komisionet e aplikuara janë në EURO ose në % (përqindje) të shumës së garantuar. Në ato nuk përfshihen shpenzimet postare, swift, fax-i, etj.
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SHËRBIMET E NDËRMJETËSIMIT NË SIGURIME
NR

EMËRTIMI

100.17.1

Shërbimi i Agjentit në emër e për llogari të Shoqërisë së Sigurimit të Jetës SiCRED Sha
Prezantimi dhe shitja e produkteve të sigurimit të jetës të ofruara nga SiCRED Sha.

100.17.2

CMIMET

Pa komision **

Shërbimi i Brokerimit në Sigurime për Klasat e Jo-Jetës

Prezantimi, propozimi, këshillimi, negocimin me shoqëritë* e sigurimit në emër dhe për llogari
të klientit, për t’i mundësuar këtij të fundit nënshkrimin e një kontrate sigurimi, sipas kërkesave
dhe nevojave të tij dhe duke mbrojtur gjithnjë interesin më të mirë të klientit.

Pa komision **

*Banka Credins ka marrëveshje brokerimi me 6 nga 8 shoqëri sigurimi Jo-Jete të licencuara nga AMF.
** Banka Credins, në cilësinë e Ndërmjetësit të licencuar (Agjent për Sigurimet e Jetës dhe Broker për Sigurimet e Jo-Jetës), përfiton një komision nga shoqëria e
sigurimit me të cilën klienti vendos të lidhë kontratën/policën e sigurimit dhe nuk faturon klientin për shërbimin që i ka ofruar.
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FINANCIM LEASING
NR
100.16

EMËRTIMI

ÇMIMET

Lloji i kredisë

Financim
Autovetura dhe mjete të lehta

Mjete të rënda

Makineri dhe Pajisje

Afati

24 – 72 Muaj

24 – 84 Muaj

24 – 84 Muaj

100.16.2

Financimi

Deri në 80%

Deri në 80%

Deri në 75%

100.16.3

Monedha

100.16.4

Komision Administrimi (mbi çmimin e mjetit)

Deri në 1%

Deri në 1%

Terma dhe afate
100.16.1

Hyjnë në fuqi më 31 Janar 2019

LEK; EUR; USD
Deri në 1%
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NR

FINANCIM SEGMENTI ME DHE KORPORATA

100.17

TL

OD

< 180 muaj

12 muaj

Pa limit

Pa limit

LEK, EUR, USD

LEK, EUR, USD

B.Thesari, Eurolibor, Libor i USD+ Marzh për
vit (vendoset interes dysheme)

B.Thesari, Eurolibor, Libor e USD+ Marzh
për vit (vendoset interes dysheme)

100.17.1

Afati

100.17.2

Shuma Financimit

100.17.3

Monedha

100.17.4

Norma e Interesit

100.17.5

Komision Administrimi

1% e shumës së disbursuar

1% e shumës së disbursuar

100.17.6

Komision i linjës LC/BG

-

-

100.17.7

Komision për shumën e papërdorur

Pa komision

0 % deri në 1 %

100.17.8

Komision per ndryshim kolaterali

10.000 LEK/ 100 EUR/ 100 USD
në varësi të monedhës së kredisë

10.000 LEK/ 100 EUR/ 100 USD
në varësi të monedhës së kredisë

100.17.9

Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi për ndryshim
dorëzanie

50 Euro

50 Euro

100.17.10

Komision për lëshim deklarate për ndryshimet që
lidhen me kolaterialin

50 Euro

50 Euro

100.17.11

Penalitet për pagesë në vonesë

5% në vit për monedhën LEK dhe 3% për
valutën

5% në vit për monedhën LEK dhe 3% për
valutën
-

100.17.12

Penalitet për shlyerjen e parakohshme

100.17.13* Komision aplikimi për financim

3-5 % e principalit të parapaguar
(e negociueshme)
5.000 lekë

5.000 lekë

* Ky komision paguhet në momentin e aplikimit apo kerkeses per rinovim dhe është I pakthyeshëm në rast refuzim. Mandati i këtij komisioni do të jetë pjesë
e dosjes së klientit.

Hyjnë në fuqi më 31 Janar 2019

20

NR

FINANCIM SEGMENTI SE

100.18

TL

100.18.1
100.18.2
100.18.3

Kredi për mjete qarkulluese

Kredi për investime

36 Muaj

180 Muaj

12 Muaj

deri në 150.000.000 Lekë

deri në 350.000.000 Lekë

deri në 350.000.000 Lekë

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

BTH 12 mujore / Eurolibor
12 mujor/ Libor I Usd-se 12
mujor + Marzh me bazë
vjetore (vendoset normë
interesi minimum)

BTH 12 mujore / Eurolibor 12
mujor/ Libor I Usd-se 12 mujor +
Marzh me baze vjetore (vendoset
norme interesi minimum)

BTH 12 mujore / Eurolibor 12 mujor/
Libor I Usd-se 12 mujor + Marzh me
baze vjetore (vendoset norme interesi
minimum)

Komision Administrimi

1%

1%

1%

Komision i linjës LC

1%

1%

1%

Komision i linjës LG

0%

0%

0%

Pa komision

Pa komision

0 % deri në 1 %

Komision për shlyerje para kohe

3 - 5% mbi principalin që do
të shlyhet para kohe

3 - 5% mbi principalin që do të
shlyhet para kohe

0 - 5% mbi limitin e OD/Linjës së
kredisë

Penalitet për pagesë në vonesë

5% në vit për monedhën LEK
dhe 3% për valutën

5% në vit për monedhën LEK dhe
3% për valutën

5% në vit për monedhën LEK dhe 3%
për valutën

5.000 lekë

5.000 lekë

5.000 lekë

Afati
Shuma Financimit
Monedha

100.18.4
Norma e Interesit

100.18.5
100.18.6
100.18.7
100.18.8
100.18.9
100.18.10
100.18.11*

OD/Linjë kredie

Komision për shumën e
aprovuar te papërdorur

Komision aplikimi për financim

* Ky komision paguhet në momentin e aplikimit apo kerkeses per rinovim dhe është I pakthyeshëm në rast refuzim. Mandati i këtij komisioni do të jetë pjesë
e dosjes së klientit.
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NR

FINANCIM SEGMENTI SE
TL

100.19
100.19.1

Komision dhenie pelqimi/konfirmimi per
ndryshim dorëzanie

100.19.2
Komision për ndryshim kolaterali
100.19.3
100.19.4

Komision për lëshim deklarate për
ndryshimet që lidhen me kolaterialin
Komision për lëshimin e vërtetimeve në
lidhje me kredinë.

Hyjnë në fuqi më 31 Janar 2019

OD/Linjë kredie

Kredi për mjete
qarkulluese

Kredi për investime

50 Euro

50 Euro

50 Euro

10.000 LEK ose
100 EUR / USD

10.000 LEK ose
100 EUR / USD

10.000 LEK ose
100 EUR / USD

2.000 Lekë

2.000 Lekë

2.000 Lekë

2.000 Lekë

2.000 Lekë

2.000 Lekë

22

NR

FINANCIM SEGMENTI MIKRO

100.20
100.20.1

Afati

100.20.2

Shuma Financimit

100.20.3

Monedha

100.20.4
Norma e Interesit
100.20.5

Komision Administrimi

Kredi për mjete qarkulluese

Kredi për investime

Overdraft Linje

36 Muaj

84 Muaj

12 Muaj

deri në 14.000.000 Lekë

deri në 14.000.000 Lekë

deri në 14.000.000 Lekë

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

BTH 12 mujore / Eurolibor 12 mujor/ Libor i USD-së 12 mujor + Marzh me bazë vjetore (vendoset normëinteresi
minimum)
0,5% - 2%

0,5% - 2%

0,5% - 2%

Komision për shlyerje para kohe

3-5% mbi principalin që do të
shlyhet para kohe

3-5% mbi principalin që do të
shlyhet para kohe

0-5% mbi limitin e OD/Linjes së
kredisë

Komision për pagesë në vonesë

5% në vit për monedhën LEK dhe
3% për valutën

5% në vit për monedhën LEK dhe
3% për valutën

5% në vit për monedhen LEK dhe 3%
për valutën

Pa komision

Pa komision

0 % deri në 1 %

Pa komision

Pa komision

Pa komision

5000 Lekë

5000 Lekë

5000 Lekë

Komision për lëshim deklaratë
për ndryshimet që lidhen me
kolaterialin

1000 Lekë

1000 Lekë

1000 Lekë

100.20.1213

Komision aplikimi për financim

2.000 lekë PF
5.000 lekë SHPK

2.000 lekë PF
5.000 lekë SHPK

2.000 lekë PF
5.000 lekë SHPK

100.20.12

Komision për lëshimin e
vërtetimeve në lidhje me kredinë

100.20.6
100.20.7
100.20.8
100.20.9

100.20.10
100.20.11

13

Komision për shumën e
aprovuar te papërdorur
Komision dhënie
pëlqimi/konfirmimi për
ndryshim dorëzanie
Komision për ndryshim
kolaterali

1000 Lekë

1000 Lekë

* Ky komision paguhet në momentin e aplikimit apo kerkeses per rinovim dhe është I pakthyeshëm në rast refuzim. Mandati i këtij komisioni do të jetë pjesë e dosjes së klientit.
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NR

FINANCIM SEGMENTI AGRO

100.21
100.21.1

Afati

100.21.2

Shuma Financimit

100.21.3

Monedha

100.21.4
100.21.5
100.21.6
100.21.7
100.21.8
100.21.9
100.21.10

Norma e Interesit
Komision Administrimi

Kredi për mjete qarkulluese

Kredi për investime

OD/Linjë kredie

36 Muaj

84 Muaj

12 Muaj

deri në 350.000.000 Lekë

deri në 350.000.000 Lekë

deri në 350.000.000 Lekë

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

LEK / EUR / USD

BTH 12 mujore / Eurolibor 12 mujor/ Libor i USD-së 12 mujor + Marzh me bazë vjetore (vendoset normë
interesi minimum)
0% - 1,5%

0% - 1,5%

0% - 1,5%

Komision për shlyerje para kohe

3 - 5% mbi principalin që do të
shlyhet para kohe

3 - 5% mbi principalin që do të
shlyhet para kohe

0 - 5% mbi limitin e OD/Linjës
së kredisë

Komision për pagesë në vonesë

5% në vit për monedhën LEK dhe
3% për valutën

5% në vit për monedhën LEK dhe
3% për valutën

5% në vit për monedhen LEK
dhe 3% për valutën

Komision për shumën e aprovuar te
papërdorur

Pa komision

Pa komision

0 % deri në 1 %

Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi
për ndryshim dorëzanie

Pa komision

Pa komision

Pa komision

Komision për ndryshim kolaterali

5,000 Lekë

5,000 Lekë

2.000 lekë PF
5000 lekë SHPK

2.000 lekë PF
5000 lekë SHPK

2.000 lekë PF
5000 lekë SHPK

5,000 Lekë

100.21.11*

Komision aplikimi për financim

100.21.11

Komision për lëshim deklarate për
ndryshimet që lidhen me kolaterialin

1,000 Lekë

1,000 Lekë

1,000 Lekë

Komision për leshimin e vërtetimeve
në lidhje me kredinë

1,000 Lekë

1,000 Lekë

1,000 Lekë

100.21.12
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KOMISIONE PËR INSTITUCIONET BUXHETORE14
NR

EMËRTIMI

100.22



100.22.1
100.22.2
100.22.3
100.22.4
100.22.5

100.22.6

100.22.7

Çeqet në Lekë
Lëshimi i çeqeve bankare nga llogaria
Pranimi i çeqeve për arkëtim (lëshuar nga të tretë)
Lëshim blloku i çekut (për bllok)

Pagesat dhe Transferta
Urdhërxhirimet nga dhe për llogari të buxhetit
Urdhërpagesa nga të tretët (urdhëruesi nuk është klient i bankës)
Urdhërxhirime të brendshëm (përfituesi është klient i bankës)
Pagesat për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore
 Kalim në llogari
 SMS njoftuese për kreditimin e pagës së punonjësve
Transferta në favor të të tretëve, kur përfituesi nuk është klient i bankës
 Për shumat < 1.500.000 Lekë
 Për shumat ≥ 1.500.000 Lekë
Letër konfirmimi me kërkesë të auditorëve
Pagesa për skemat profesionale të pensionit
Credins Online (akses ne internet banking)
Llogari
Mirembajtje llogarie për projekte me donatorë të huaj

ÇMIMET
0.10%, minimumi 500, maksimumi 1.000
0.10%, minimumi 200, maksimumi 2.000
1.000 Lekë

Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
500 Lekë
1.500 Lekë
5000 Lekë
Pa komision
Pa komision

100 Lekë

Për komisionet e pa specifikuara në këtë rubrikë, do të aplikohen kushtet e punës për biznese

14
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LIGJI PER SIGURIMIN E DEPOZITES
Agjencia e Sigurimit te Depozitave (Agjencia) është person juridik publik, me seli në Tiranë, e cila ushtron funksionet e saj, me qëllim përmbushjen e
objektivave në zbatim të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave”. “Credins Bank” SHA, në bazë të ligjit Nr. 8873 datë
29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar në ligjin Nr. 53/2014 datë 22.05.2014, është pajisur nga Agjencia me Çertifikatën për sigurimin
e depozitave Nr. 15, date 11.05.2009. Në bazë të kësaj çertifikate, Agjencia, sipas nenit 33, paragrafi 1 pika a) të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014
“Për Sigurimin e Depozitave”, siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi në Bankën “Credins Bank” SHA në masën 100 për
qind, por në çdo rast jo më shumë se 2,500,000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të
depozituara në këtë bankë.
A – SIGURIMI I DEPOZITAVE
"Depozitues" bazuar ne Nenin 3, paragrafi 17 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” është çdo individ, i cili ka të drejtën
e përfitimit të pagesës së një depozite nga një subjekt anëtar i skemës së sigurimit të depozitave, përfshirë këtu titullarin me të drejta të plota të një
depozite në bashkëpronësi dhe çdo përfitues të një depozite të palës së tretë.
“Depozita” bazuar ne Nenin 3, paragrafi 13 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” ka kuptimin e përcaktuar në ligjin Nr.
9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, dhe/ose çdo ligj ndryshues te tij.
“Depozitë e sigurueshme”, bazuar ne Nenin 3, paragrafi 14 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” është vlera e agreguar
e të] gjitha depozitave të një depozituesi, përfshirë interesin e përllogaritur të tyre në ditën e vlerësimit ose të ndërhyrjes në një subjekt anëtar të skemës,
përveç depozitave të përjashtuara nga sigurimi dhe kompensimi nga Agjencia parashikuar në nenin 32 te ketij ligji:
a) pjesa e depozitës në bankë ose degën e bankës së huaj me vlerë mbi 2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek ose shuma e barasvlershme me të
(kundërvlerën), në monedhë të huaj;
c) depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së kursim-kreditit në emër dhe për llogari të vet;
ç) depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe të afërmit e ngushtë të tyre, sipas përcaktimit në ligjin për bankat;
d) depozitat e çdo personi që zotëron 5 për qind ose më shumë në kapitalin e subjektit anëtar ose të aksioneve me të drejtë vote në këtë subjekt;
dh) depozitat e prejardhura nga veprimtari të lidhura me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, të cilat janë deklaruar të paligjshme me vendim
gjykate të formës së prerë;
e) depozitat e tregtarëve vendas ose të huaj;
ë) depozitat e personave juridikë, vendas ose të huaj;
f) depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
g) depozitat e subjekteve të sipërmarrjes ose investimeve kolektive, vendase ose të huaja;
gj) depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;
h) tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
i) depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor të Republikës së Shqipërisë ose të një vendi të huaj;
j) depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
k) depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
l) depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit, sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë e kursim-kreditit, përveç
asamblesë së përgjithshme.

B – KOMPESIMI I DEPOZITAVE
Procedurat e kompensimit, sipas nenit 39, paragrafi 1 të ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, fillojnë menjëherë në
momentin kur Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për vendosjen e subjektit anëtar të skemës së sigurimit të depozitave në likuidim
të detyruar. Kompensimi përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij. Agjencia, sipas nenit 33, paragrafi 1 pika a) të ligjit Nr.53/2014
datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi në bankë ose në degën e bankës së
huaj në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2,500,000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të
monedhës të tyre, të depozituara në këtë bankë.
C – TERMAT DHE KUSHTET PER PAGESEN E KOMPESIMIT
Niveli maksimal i kompensimit për çdo depozitues, sipas nenit 38, paragrafi 2 të ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”
përllogaritet sipas përcaktimeve të nenit 33 të këtij ligji, duke zbritur shumën e detyrimeve të papaguara në kohë të depozituesit ndaj subjektit anëtar,
që rezulton në vonesë shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës. Agjencia, bazuar ne nenin 38, paragrafi 12 të ligjit Nr. 53/2014 datë
22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, ka të drejtë të refuzojë kompensimin ose të kërkojë kthimin e kompensimit për depozitat e siguruara, kur e
drejta për kompensim bazohet në të dhëna të pavërteta dhe mashtruese dhe kur vëren se nuk ka interes të sigurueshëm. Interes i sigurueshëm është
interesi i ligjshëm dhe nevoja objektive e depozituesit për t’u mbrojtur nga humbja financiare e depozitave në një ngjarje sigurimi. Agjencia, sipas nenit
39, paragrafi 4 të ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, mund të kompensojë depozitën e siguruar nëpërmjet njërës prej
këtyre mënyrave:
a) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e subjektit të vendosur në likuidim në bashkëpunim me likuidatorin;
b) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e një banke anëtare të skemës (banka agjente);
c) transfertës së shumës që përfitohet nga depozituesi në një bankë anëtare të skemës së sigurimit të depozitave;
ç) pagesës me çek;
d) mënyra të tjera pagese të miratuara me akt nënligjor të Autoritetit Mbikëqyrës.
Shënim: Ky informacion jepet në zbatim te detyrimi për informimin e publikut nga subjektet anëtare të skemës ne baze të nenit 27 të ligjit Nr. 53/2014
datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”.

