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Kredi Segmenti Individ
Të ardhurat e rregullta mujore herë pas here nuk mjafton për të plotësuar kërkesat tuaja konsumatore.
Një mobilim bashkëkohor apo funksional, pajisje elektronike për shtëpinë, sistem ngrohje apo kondicionim,
pushime apo studime për fëmijët, të gjitha këto ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj dhe të
familjes suaj por nuk mund të financohen vetëm me të ardhurat mujore.
Banka Credins, për të mundësuar plotësimin e këtyre nevojave të ndryshme konsumatore ka krijuar produktin
promocional “Kredi Konsumatore shumëqëllimore” nëpërmjet të cilit klientët Individë mund
të financohen deri në 2 000 000 lekë, brenda 48 orëve nga momenti i aplikimit dhe pa garantorë apo dorëzani.
Të dhënat kryesore të produktit:
» Objekti i kredisë: Kredi shumëqëllimore
» Monedha: Lekë
» Shuma e kredisë: 2'000'000 lekë
Për shuma deri në 500'000 lek afati maksimal i financimit është 36 muaj
» Norma Interesit
Për kredi deri në 36 muaj:
Për klientët pagamarrës “Paga Plus” Interes Fiks 9.5%
∙ Për klientët jopagamarrës, Individë pagamarrës që nuk pajisen me paketën
“Paga Plus”, Individë me të ardhura nga qeraja: Interes Fiks 10.5%
Për kredi 37 muaj deri në 84 muaj:
∙ Për klientët pagamarrës “Paga Plus” Viti 1 fiks 8.5% vitet e tjera Bono Thesari + (8%-10%) min 10%
∙ Për klientët jopagamarrës, Individë pagamarrës që nuk pajisen me paketën “Paga Plus”, Individë
me të ardhura nga qeraja Viti 1 fiks 9.5% vitet e tjera Bono Thesari +(9%-11%) min 11%
» Dorëzani/Pengje
∙ Pa dorëzani
∙ Pa garantorë
∙ Pa pengje
» Segmenti Klientëve
∙ Individë pagamarrës në Credins
∙ Individë jo-pagamarrës në Credins
∙ Individë me të ardhura nga qeraja të cilat mund të kreditohen ose jo në Credins
» Burimi i të ardhurave:
∙ Të ardhura nga paga
∙ Të ardhura nga qeraja
» Aftësia Paguese:
Aftësi paguese deri në 60% përfshirë të gjithë ekspozimet dhe shpenzimet familjare.
» Komision Aplikimi
∙ Për aplikime online nga platform Credins online apo website i bankës – Pa komision
∙ Për aplikime në degët e bankës – 1’000 Lekë
» Komision disbursimi: 2.5%
» Dokumentat e nevojshme:
∙ Dokument Identifikimi Personal
∙ Certifikatë Familjare
∙ Dokument Verifikimi të Ardhurash nga Paga/ Qeraja
∙ Lëvizje bankare e 6 muajve të fundit në të cilën kreditohet paga apo qeraja
*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit
» Afati Ofertës: deri në 31 Dhjetor 2022

Tel: +355 4 53 53 000 E-mail: info@bankacredins.com Web: www.bankacredins.com Adresa: Rruga "Vaso Pasha", Nr.8, Tirana, Shqipëri

