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Kushtet e Punës Individë

HYJNE NE FUQI DATE 09 PRILL 2022

LLOGARI RRJEDHËSE
Llogari
Page 1

Llogari
Pensioni

1.500 All
(15 në valutë)

0 All

0 All

Llogari ndihmë
Ekonomike/Bursa
Studentore
0 All

Jo më pak se 1.200 All
(12 në valutë)
130 All
(1.2 në valutë)

0 All

0 All

0 All

100 All
(1 në valutë)

0 All

0 All

0 All

0 All

0 All

Llogari rrjedhëse
Shuma minimale e depozituar për çelje
llogarie
Teprica minimale në llogari
Komision mirëmbajtje llogarie
Komision mbyllje llogarie

1.200 All
(12 në valutë)

DEPOZITA
Depozita me afat

Depozita pa afat

Depozita Kaltra

Shuma minimale e depozituar për
celje

50.000 All
(500 në valutë)

500 All
(5 në valutë)

5.000 All
(50 në valutë)

Rinovim automatik i depozites

50 All
(0.5 në valutë)

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Komision mbyllje depozite në
rast tërheqje fondesh nga Banka

1

200 All
(2 në valutë)

Për rastet e pagamarresve të pajisur me paketa, ofrohen kushte preferenciale sipas paketës së përzgjedhur.

DEPOZITIME CASH
Nga jo-klientë në favor të llogarive individë
ose biznes

Nga klient në favor të zyrave të këmbimit
valutor

250 All

0.05% e shumës
(max 5.000 All)

Depozitime2
Depozitime nga klientë Credins në sportelet e
Postës Shqiptare3
Depozitime në monedha metalike
Depozitime para të dëmtuara në All

100 All ; 1 në valutë
150 All për cdo derdhje në fishek (1 fishek = 50 monedha)
1% e shumës

TËRHEQJE CASH NË DEGË4
Deri në
50.000 All

Komision tërheqje5
Komision tërheqje nga llogaria e pagës, në
degën pranë qendrës Ring, pas orës 16:00
Komision Këmbime cash deri në 1.000.000
All (ose ekuivalente në monedhat e tjera)
Tërheqje nga klientët kartëmbajtës në
sportelet e Postës Shqiptare apo pikave AkInvest 6
2

50 All

Nga 50.001
deri në
500.000 All
Pa komision

Pa njoftim mbi
500.000 All

Me njoftim 1 ditë
pune, deri në
2.000.000 All

0.1 % e shumës
(max 10.000
All)

Pa komision

Me njoftim 1 ditë pune
mbi 2,000,000 All
0.1 % e
shumës
(max 10.000 All)

+ 100 All
Pa komision

Pa komision

Përjashtohen nga komisioni rastet e jo-klientëve të punësuar në subjekte dhe klientë të bankës, të cilët kryejnë depozitime për llogari të subjektit.
Depozitime në monedhën All, Eur, Usd.
4
Kujdes : Nuk pranohen kërkesa për tërheqje cash nëse klienti nuk ka disponibël fondet në llogari. Kërkesa të vecanta aprovohen vetëm nga Departamentit i
Thesarit. Komisionet aplikohen mbi fondet shtesë nga limiti i lejuar.
5
Komisioni aplikohet vetem per terheqje nga llogarite ne monedhen All (nuk perfshihen terheqjet nga depozitat)
6
Listën e pikave të Postës Shqiptare dhe AK-Invest në të cilën ofrohet ky shërbim e gjeni të përditësuar në website-n e bankës
3

ÇEQET BANKARE7
Lëshimi çeqeve
8

Shitje Bllok çeqesh

Pranimi çeqeve
Kthim çek i papaguar
2.500 All
Njoftim për humbje ose vjedhje çeku për individ

1.000 All

500 All

9

Çeqe bankare nga llogaria

Cek mbi llogaritë Credins

VEPRIME ME TITUJT
Titulli
Kujdestari e titujve të qeverisë Shqiptare

Vlera
0.15% e Vlerës Nominale,
(Min 1,000 ALL – Max
7,000 ALL)

Titulli

Vlera

Transferim kujdestarie

0.30% te vlerës nominale (min
1.000 – max 8.000All)

Pjesëmarrje në ankande BTH në All të
All 0.2%, min 2.000 All, max
Pa komison (cmimi përcaktohet
Blerje/shitje titujsh
klientëve që kanë llogari titulli pranë BOA
10.000 All
nga yield-i në varësi të tregut)
Anullim kërkese pjesëmarrje në ankandin e
0.20% te vlerës nominale (min
titujve deri në orën e caktuar nga
1.000 All
Brokerini/shlyrje tituj
500 All – max 7.000All)
Departamenti i Thesarit
Kujdestari e obligacioneve të emetuar nga
Sipas marrëveshjes midis
Komision transferim
0.30% të vlerës nominale (Max
shoqëritë aksionare dhe qeveritë vendore
palëve
titulli
8,000 ALL
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.
Shënim : Të gjithë komisionet e mësipërme shprehen si ekuivalente në monedhën e emetimit të titullit, në rastet e titujve në monedhë të
ndryshme nga ajo vendase.

7

Ekuivalente në monedhat e tjera sipas llogarisë së lëshuar.
Në këto komisione nuk janë përfshirë komisionet për Swift 10 Eur /mesazh dhe komisionet për DHL, të aplikueshme sipas rastit.
9
Për llogari të klientit prezantuar nga bankat rezidente apo nga bankat e Përfituesit të cekut.
8

PAGESA
Pagesa për Institucione Publike/Private
Pagesa Taksa dhe Tarifa shteterore :
- Në DPT, Buxheti i Shtetit, Bashkia, ISSH12, QKB13, DPSHTRR, DPP etj
- Pagesë Dogane
- Pagesa Utilitare (Energji eAlltrike, Ujesjellës- Kanalizime, Telefoni
Fikse dhe Celulare, etj)
Pagesa ne favor te Credins Invest dhe Pension
Pagesa e fakulteteve private dhe shtetërore për studentët
Pagesa për bashkinë për leje ndërtimi

Nga Arka 10

Nga
Llogaria

Debitim
Direkt11

Nga Credins
Online

300 All
300 All

150 All
150 All

N/A
N/A

50 All
100 All

50 All
0 All

Pa Komision
0 All

300 All
100 All
0 All
0 All
100 All
100 All
0.1% e shumës
(min 100 max 1000 All)

14

Pagesa Kest kredie
Pagesa Kest kredie ne favor te Institucioneve Financiare
Pagesa ne favor te Kryqit te Kuq Shqiptar
Pagesa ne favor te RBS
15
Komision Kodi TAN (Transaction Authorization Number)
Shërbimi xhirimit periodik (standing order)
Pagesa në favor të ASHK16:
- Pagesa e tarifës së shërbimit17
- Pagesa e taksës së ndikimit në infrastukturë
- Pagesa e gjobës

10

-

Pagesa për parcelën ndërtimore mbi të cilën është ndertuar objekti

-

Pagesë tatimi dhe rivleresimi

N/A
0 All

150 All
150 All
100 All

N/A
n/a

N/A
100 All
100 All
100 All
20 All

50 All
300 All
1000 All
0.1% e vlerës së detyrimit të
N/A
N/A
klientit, min 500 - max 2,000 All
0.1% e vlerës së detyrimit të
klientit, min 500 - max 2,000 All
0.1% e shumës, min 500 ALL - max 2.000 ALL

Komisionet e pagesave cash janë të njejta si për klientë ashtu edhe për jo-klientë.
Në zërin pagesa me Debitim Direkt përfshihen edhe pagesa e kesteve të kredive të institucioneve financiare me të cilat banka ka marrëveshje.
12 Për pension vullnetar dhe libreza pensioni
13 Për fatura për arketim në favor të QKB të cilat kryen në agjencinë e Bankës pranë QKB, komisioni i transaksioneve është 50 Allë.
14 Pagese nga kredimarresi, garantori, dorezanesi apo persona te tjere;
15 Komision i cili aplikohet në rastet e drëgimit të kodit TAN pr transferta nëpërmjet Credins Online në llogari të ndryshme nga ato të vete klientit. Komisioni i referohet kodit të
sigurise i cili dërgohet për cdo transaksion.
16 Për transfertat nëpërmjet Credins Online dhe llogarive të brendshme të bankes aplikohen të njejtat Kushte Pune.
17 Për pagesat e lëshuara në emër të ASHK aplikohet ky komision
11

PAGESA – vazhdimi
Nxjerrje llogarie, Verifikime, Kërkesa për dokumentacion
Njoftim në platformën online për debitime dhe kreditime të
llogarive, pagesa me kartë, pakesë këst kredie etj
Njoftim me SMS për transaksionet me kartat Credins
Komision transaksione të suksesshme në lidhje me sekuestrot
ekzekutive 18
Komision veprime në ditën e shtunë19
Kontroll/verifikim të kamerave
Kërkesë dublikat të dokumentacionit
Vërtetim mospatje detyrimi kredie
Vërtetim me kërkesë nga klienti
Letër rekomandimi për të tretët
Nxjerrje llogarie muaji aktual
Nxjerrje llogarie viti aktual
Nxjerrje llogarie nga e-banking
Nxjerrje llogarie vitet paraardhëse (në vit)
Nxjerrje llogarie e një Përiudhë më parë se 3 vite
Nxjerrje dokumenti nga arkiva brenda 1 viti nga data e hartimit
Nxjerrje dokumenti nga arkiva pas 1 viti nga data e hartimit

18
19

Komisioni i mbahet përmbaruesit.
Përjashtohen nga ky komision derdhjet për celje depozite të re dhe derdhjet për këste kredie.

Pa komision
Pa komision
0.1% (min 100 max 1000 All)
Komisione sipas Kushteve të Punës + 100 All
5.000 All
250 All
1.200 All
1.000 All
2.000 All
Pa komision
100 All
Pa komision
300 All
2,500 All
1,000 All
2,000 All

TRANSFERTA NË MBËRRITJE
Klient i bankës
Përqindje mbi shumën
0.05%
EUR
USD
Min 10 – Max 100
GBP
CAD
Min 15 – Max 150
CHF
AUD
JPY
Min 1200 – Max 12.000
Transferta në mbërritje nga Credins Bank
Kosova

Jo klient i bankës
0.15%
Min 15 – Max 150
Min 20 – Max 200
Min 1800 – Max 18.000

EUR
10
N/A aplikohen të njëjtat kushte si më sipër
USD
15
GBP
10
-Transfertat në mbërritje në ALL që proçedohen nëpërmjet sistemit AIPS dhe AECH
Pa Komision
- Transfertat në mbërritje brenda vendit që proçedohen nëpërmjet sistemit AIPS Euro, në valutën euro
Pa Komision
-Disponibiliteti i fondeve brenda ditës së transfetës: 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.
-Për tranfertat në mberritje me kushtin e komisioneve Our, nëse ky komision nuk paguhet nga urdhëruesi, ai do të mbahet nga llogaria e Përfituesit
të tranfertës.

TRANSFERTA NË NISJE
Për shumat në ALL:
≤ 20,000
20,001 – 1,500,000
>1,500,000
Brenda vendit ne Euro nepermjet
sistemit AIPS Euro 20
≤ 10,000
>10,000
Disponushmeria e fondeve pas
kalimit te orarit cutoff 21
Tranferta nepermjet bankave
korespondente
Përqindje mbi shumën
EUR
USD
GBP
CAD
AUD
CHF
JPY
EUR
USD

Në sportel
500 All
500 All
1,500 All

Me Credins Online
Pa komision
250 All
750 All

Në sportel

Me Credins Online

0.2% e shumes min 6 euro
0.3 % e shumes max 50 euro

0.1 % e shumes min 3 euro
0.15 % e shumes max 25 euro

0.1 % e shumes Min 10 euro max 70 Euro
Dërguesi është klient i bankës
Dërguesi nuk është klient i bankës
2 ditë date
1 ditë date
Brenda ditës
2 ditë date valute
1 ditë date valute
valute
valute
0.15%
0.20%
0.25%
0.20%
0.25%

SWIFT22

Min 10
Max 200

Min 15
Max 255

Min 20
Max 300

Min 15
Max 255

Min 20
Max 300

10

Min 15
Max 300

Min 20
Max 340

Min 30
Max 450

Min 20
Max 340

Min 30
Max 450

15

Min 1,800
Max 28,300

Min 2.260
Max 33.900

1,200

Min 1,200
Min 1,800
Min 2,260
Max 24,000
Max 28,300
Max 33,900
Drejt Credins Bank Kosova23
10 Euro
15 Usd

GBP

20

10 Gbp

Nuk aplikohen kushte preferenciale.
Komisioni i njejte si me siper

Per transfertat brenda vendit ne monedhen Euro nuk aplikohet komisioni SWIFT
Cutoff time per transfertat brenda vendit ne monedhen Euro eshte ora 14:00, per transferta te urdheruara pas kesaj ore deri ne oren 15:00 klienti mund te
perzgjedh disponushmerine e fondeve brenda dites sipas kushteve te mesiperme.
22
Komisioni është i barabartë me % mbi shumën, Min ose Max + Swift - sipas monedhës së transfertë
21

23

Aplikohet komision fiks per cdo transferte

0
0
0

TRANSFERTA NË NISJE CREDINS ONLINE
2 Ditë date valute
Tranferta nepermjet bankave korespondente
USD
EUR
GBP
CHF

0.12% Min 5, Max 100

1 Ditë date valute

SWIFT

0.18%
Min 10
Max 200

10

0.15% Min 5, Max 100
Drejt Credins Bank Kosova24
10 Euro
EUR
NA
15 Usd
USD
10 Gbp
GBP
Për transfertat jashtë bankës në valutë nëpërmjet Credins Online aplikohet kodi i sigurisë TAN me komisionin përkatës dhe
Komisioni i Swiftit sipas monedhës së transfertës.25

24
25

Aplikohet komision fiks per cdo transferte
Komisioni është i barabartë me % mbi shumën, Min ose Max + Swift - sipas monedhës së transfertës

15
0
0
0

KOMISIONET OUR DHE TE TJERA
Në euro:
Deri në 12,500
12,5001 – 50,000
Mbi 50,000
Në valuta të tjera
Vlera
Kodi IBAN jo i rregullt por i identifikueshëm
Kthim transferte në mbërritje
Kthim transferte në nisje

USD

GBP

20

40

CAD

5 euro
25 euro
50 euro
AUD

CHF

JPY

30

10,000

70
5 euro

Komision investigimi + komision SWIFT sipas monedhes se transfertes
Komision i transfertës në mbërritje

Investigim informacioni të pasaktë nga klienti në ALL

1,000 All

Kthim transferte në mbërritje per transfertat ne Euro brenda
vendit
Investigim informacioni të pasaktë nga klienti në valuta të
tjera26
Investigimi nga bankat korrespondente/përfituese

15 Euro
15 (sipas monedhes se transfertes)
50 euro – 60 euro në varësi të vlerës së reklamuar nga banka

Transfertë në favor të Credins Premium
Pa komision
Transfertë në favor të Credins Pension
Pa komision
- Për transfertat Non-STP (Jo-Procesim i drejtpërdrejt) ku hyjnë transfertat në nisje me mungesë: IBAN Code, national code (transit,
institucion, routing number, etj), aplikohet një komision 6-8 euro në varësi të bankës korrespondente.
-

26

Për transfertat në mberritje të cilat investigoheN/Amendohen, komisioni i investigim/amendimit të Bankës Credins do të mbahet
nga llogaria e Përfituesit të transfertes, nëse ky komision nuk do të paguhet nga urdheruesi i saj.

Perfshire transfertat e ekzekutuara nepermjet sistemit AIPS Euro

Overdraft
Afati
Overdraft Pagator27

24 muaj

Shuma

Financi
mi

100% deri ne 500% e pages
neto

Normat e
Interesit

Penalitet

Aplikimi

Administ
rimi

Monedha

12 % All
10 % Euro

10% ALL
8% Euro

200 Lek

Pa komison

All dhe Euro

Overdraft Karte Krediti
Overdraft karte krediti
pagatore Credins

Deri ne 60
muaj

Overdraft karte krediti
jopagatore Credins
Overdraft karte krediti
Mastercard World
Pagatore/jo pagatore
Credins
Overdraft karte krediti
Mastercard gold
pagatore/jo pagatore
Credins

27

Deri ne 1.000.000
All

Deri ne
5 paga28

16 %

10 %

Deri ne 1.000.000
All

Deri ne
3 paga30

18 %

10 %

500-10.000 Euro/USD31

13% Euro
14% Usd

5%

0

Deri ne 10’000 Euro 32

12 %

10 %

0

Deri ne 60
muaj

0
Komision
aplikimi
karte29

All

1%

All

Euro/Usd

Norma e interesit per klientet pa pakete “Paga Plus”ne Credins do te jete 1% me e larte se sa norma qe aplikohet per klientet e pajisur me kete pakete
Duke marre ne konsiderate edhe ekspozimin e OVD te pages do te jete pa garanci, mbi limitin e lejuar do te kerkohet dorezani.
29
Sipas kushteve te punes per produktet e kartave
30
Mbi limitin e lejuar do te kerkohet dorezani ose pengje
31
Deri ne 2’000 Euro/Usd pa garanci, per shuma me te larta kerkohet dorezani, pengje apo garanci hipoteke ne varesi te ekspozimit
32
Deri ne 3’000 Euro/Usd pa garanci, per shuma me te larta kerkohet dorezani, pengje apo garanci hipoteke ne varesi te ekspozimit
28

Euro

Kredi Konsumatore
Afati

Normat e Interesit33

Shuma

Penalite
t34

Kredi Konsumatore Monedhen Lek 35

Kredi
Konsumatore

12 muaj

5.8% deri ne 6.5 %

24 muaj
36 muaj

6.8% deri ne 7.5 %

37 deri
ne 84
muaj
12 muaj
deri ne
36muaj

Kredi
Konsumatore
Shumeqellimore38
39

33

37 muaj
deri ne
84muaj

Viti i fiks 6.5% vitet e
tjera Bth+(6%-8 %)
min 8%
Kliente Paga Plus 9.5
%
Kliente te tjere
10.5 %
Kliente Paga Plus :Viti
1 fiks 8.5% vitet e tjera
Bth+(8%- 10 %) min
10 %

50.000 –
1.500.000
ALL
500.000 1.500.000
All

Deri ne
2’000’000
leke

Dorezani/
Sigurim
Jete
Garanci
Per aplikimet Online komisioni aplikimit eshte 0 leke

Aplikimi

Norma
baze e
interesit
+ 5% ne
lek

Norma
baze e
interesit
+ 3% ne
valute

Administrimi

Pa dorezani36 per
shuma deri ne
600’000 leke 37
per pagamarres
dhe deri ne
300’000 leke per
jo pagamarres

2 % per kredi
deri ne 500’000
leke
1% deri ne 2 %
per kredi mbi
500’000 leke

1’000 Leke

Po
Pa dorëzani
2.5 %

Kliente te tjere : Viti 1
fiks 9.5% vitet e tjera
Bth+(9%- 11 %) min
11 %

Norma e interesit per klientet Pa paketen “Paga Plus” ne Credins do te jete 1 % me e larte per kredine konsumatore.
Penaliteti aplikohet mbi shumen ne vonese
35
E negociueshme kreditimi në monedhen Euro për rastet me garanci cash collateral
36
Me kusht qe klientet te plotesojne kushtet e aftesise paguese me te vogel se 70 % per pagamarres dhe me te vogel se 50 % per jopagamarres
37
Per klientet qe nuk plotesojne kushtin e aftesise paguese te mesiperme kerkohet dorezani bashkefamiljari per pagamarresit dhe per jo pagamarresit
bashkefamiljari + dorezanes jashte familjes ose pengje 150%
38
Produkt ne oferte deri ne 31 Dhjetor 2022
39
Kushti per perfitimin e produktit : Aftësi paguese deri në 60% përfshirë të gjithë ekspozimet dhe shpenzimet familjare
34

Pa garantorë
Pa pengje

Kredi me Hipoteke
Afati

Shuma

Garantimi

Normat e
Interesit
ALL:Viti pare fiks
5.8%-6% vitet e
tjera B.TH+(4%6% ) min 7 %

Kredi individuale dhe
Investime me hipoteke

Blerje Banese ose
Ndertim Banese

15 Vite

Deri ne
25 vite

Deri ne
40.000.000
All
(ekuivalenti ne
monedhat e
tjera)

Deri ne
40.000.000
All
(ekuivalenti ne
monedhat e
tjera)

Hipoteke
min 130% e
kredise

EURO:Viti pare
fiks 4.8 % Euribor
+(4%- 6%) min
5.8 %
USD :Libor usd
+(4%-6%) ,min
5%

Hipoteke
min 130% e
kredise

ALL:Viti pare dhe
i dyte fiks 3.5%
vitet e tjera
Repo+(3%-6%)
min 6%
EURO:Viti pare
dhe i dyte fiks
2.5% vitet e tjera
Euribor +(3%6%) min 4.8%
USD : Viti i pare
fiks 3.8 vitet e
tjera Libor
usd+(3%-6%) Min
4.8%

Penalitet

Aplikimi

Administ
rimi

Norma
baze e
interesit +
5% ne lek

Sigurim

Sigurim Jete
1’000
Leke

0.5%-1%

Norma
baze e
interesit +
3% ne
valute

Sigurim Prone

Norma
baze e
interesit +
5% ne lek
Sigurim Jete
1’000
Leke
Norma
baze e
interesit +
3% ne
valute

0.5%-1%
Sigurim Prone

Kredi – vijim
Afati

Normat e Interesit40

Shuma

Penalitet

Apliki
mi

Administrimi

Sigurim41

Dorezani/
Garanci

N/A

0.5%-1% te
cmimit te
sendit

Sigurim i
Plote Casco,
TPL me
perfitues
Banka
Credins Sh.a

Vete
Sendi

N/A

1% -2% te
cmimit te
sendit

Sigurim i
Plote Casco,
TPL

Vete
Sendi

Leasing

Leasing
automjete

24-72
muaj

6%-8% ne vit

Mjetet
Lundruese ( te
reja)

24-60
muaj

Eur 6%-9%
Lek 7%-10%
Usd 6%-9%

deri 90%
te cmimit
mjetet e
reja deri
75 % te
cmimit
mjetet e
perdorura

Deri 70%
te cmimit

.

Norma e
interesit +
5% ne lek
dhe ne valute

Mjetet
Eur 6.5%-9.5%
1% -2%te
Sigurim i
24-48
Deri 60%
Lundruese ( te
Lek 7.5%-10.5%
N/A
cmimit
te
Plote
Casco,
te cmimit
muaj
perdorura)
Usd 6.5%-9.5%
sendit
TPL
Komisione te tjera
Ndryshim norme interesi
0.2% e vlerës së mbetur të kredisë, min 2,000 All – max 10,000 All
Ndryshim dorëzansi
0.2% e vlerës së mbetur të kredisë, min 2,000 All – max 10,000 All
2,000 All
Ndryshim kolaterali pasuri e luajtshme
Ndryshim kolaterali pasuri e paluajtshme
0.2% e vlerës së mbetur të kredisë, min 2,000 All – max 10,000 All
Komisioni aplikmit paguhet në momentin e aplikimit dhe është i pakthyeshëm në rast refuzimi.
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Norma e interesit per klientet Pa paketen “Paga Plus” ne Credins do te jete 1 % me e larte per kredine konsumatore.
Sigurimi i Jetes do te jete opsional

Vete
Sendi

PAKETA PAGA BAZË
Celje Llogari page
Mirëmbajtje Llogari page
Lëshim Karte Debiti
Riprintim Karte Debiti
Celje Credins Online
Mirëmbajtje Credins Online
Debitim Direkt/ Xhirim periodik nga llogaria e
Pagës
SMS dhe njoftime me push notification për
debitime dhe kreditime të llogarive, veprime me
kartë, keste kredie etj

Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision

Cmimi i paketës
80 All/ muaj 42

Pa komision

PAKETA PAGA PLUS
Celje Llogari page
Mirëmbajtje Llogari page
Lëshim Karte Debiti
Riprintim Karte Debiti
Celje Credins Online
Mirëmbajtje Credins Online
Debitim Direkt/ Xhirim periodik nga llogaria e
Pagës
SMS dhe njoftime me push notification për
debitime dhe kreditime të llogarive, veprime me
kartë, keste kredie etj
Aplikim Overdraft
Normë Interesi Overdraft
Kredi Konsumatore
42
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Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision

Cmimi i paketës
150 All/ muaj 43

Pa komision
Pa komision
1 % më lirë
1 % më lirë

Kushti për përfitimin e paketave është kalimi i pagës nëpërmjet bankës Credins.
Për klientët pagamarrës të cilët nuk zgjedhin aplikimin e njërës prej paketave të mësipërme do të aplikohen termat dhe kushtet standarte.
Për pagamarrësit me llogari page në monedhën Euro komisioni i paketës është 1.5 euro në muaj
Për pagamarrësit me llogari page në monedhën Euro komisioni i paketës është 1.5 euro në muaj

PAKETA PENSIONISTEVE
Depozitim fillestar për çeljen e llogarisë
Teprica minimale në llogari
Mirëmbajtje llogarie
Pa komision
Kreditimi mujor
0 All në muaj
Pagesa me Direkt-Debit në favor të kompanive utilitare
Rinovim karte
Credins Online
Komision lëshim karte
200 All
Kusht i klasifikimit në segmentin e pensionistëve është kalimi i pensionit shtetëror nëpërmjet Bankës Credins.
Në momentin e pajisjes me kartë, nga ana e Institutit të Sigruimeve Shoqërore kërkohet të paraqesin në bankë edhe një Person garant.

KUSHTE PËR KLIENTËT ELITE
Kartë debiti
Interesa depozite me afat
Interesa kredie
Transferta në mbërritje

Pa komision
0.2% më të lartë se buletini interesave të depozitave, për depozitat me afat 12 dhe 24 mujore
Norma më të ulta konkurruese se klientet e tjerë të bankë për të tre monedhat
0.05% min, 10 euro, max 75 euro
2 Ditë valute

USD
EUR

1 Ditë valute

0.12%, min 5, max 100

SWIFT
10

0.18%, min 10, max 200
CHF
0.15%, min 5, max 100
GBP
0.12%, min 5, max 100
Klasifikimi i klientit si ELITE është subjekt vendimarrje i strukturave menaxhuese të bankës.

15
10

Kasetat e Sigurisë4445
Sherbimi
Komision mirëmbajtje vjetore 46

Komision për hapjen e kasetës së
Sigurisë me Force (Kaseta +
brava)
Shuma që bllokohet si garanci
sipas kontratës së qerasë 47

Aksesimi i kasetës më shumë se 1
herë në javë

44

Komisioni
Sipas tipit të
kasetës

Kaseta A

Kaseta B

Kaseta C

Kaseta D

Kaseta E

100 Euro

150 Euro

180 Euro

200 Euro

250 Euro

180 Euro

200 Euro

250 Euro

170 Euro
I njëjtë me
komisionin e
mirëmbajtjes
vjetore

100 Euro

150 Euro

20 Euro

Cmimet e mësiperme përfshijnë TVSH.
Shërbimi i Kasetave të Sigurisë ofrohet vetëm në degën Tirana 1 adresë Rruga Ismail Qemali nr 4
46
Paguhet paraprakisht me nënshkrimin e kontratës, si dhe në fillim të çdo viti (në rast rinovimi)
47
Shuma e garancise qëndron e bllokuar përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës. Klienti çel një llogari mbështetëse në të cilën depozitohet kjo shumë.
45

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 përqind, 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
agreguare 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;
b) depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së kursim-kreditit në emër dhe për llogari të vet;
c) depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe të afërmit e ngushtë të tyre, sipas përcaktimit në ligjin për bankat;
ç) 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;
d) 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;
dh) depozitat e tregtarëve vendas ose të huaj;
e) depozitat e personave juridikë, vendas ose të huaj;
ë) depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
f) depozitat e subjekteve të sipërmarrjes ose investimeve kolektive, vendase ose të huaja;
g) depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;
gj) tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
h) depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor të Republikës së Shqipërisë ose të një vendi të huaj;
i) depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
j) depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
k) 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”.

