BULETINI I INTERESAVE PËR DEPOZITAT
Leku

Llogari rrjedhëse
depozitë pa afat
depozitë 1 mujore
depozitë 3 mujore
depozitë 6 mujore
depozitë 12 mujore
depozitë 24 mujore
depozitë 25 deri 35 mujore
depozitë 36 mujore
depozitë 60 mujore

USD
Llogari rrjedhëse
depozitë pa afat
depozitë 1 mujore
depozitë 3 mujore
depozitë 6 mujore
depozitë 12 mujore
depozitë 24 mujore
depozitë 25 deri 35 mujore
depozitë 36 mujore
depozitë 60 mujore

EURO
Llogari rrjedhëse
depozitë pa afat
depozitë 1 mujore
depozitë 3 mujore
depozitë 6 mujore
depozitë 12 mujore
depozitë 24 mujore
depozitë 25 deri 35 mujore
depozitë 36 mujore
depozitë 60 mujore

Shuma sipas bandave në LEK
Deri në 1.000.000
1.000.001-8.000.000
mbi 8.000.001
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.10%
0.10%
0.30%
0.40%
0.50%
0.40%
0.50%
0.60%
0.60%
0.70%
0.80%
0.90%
1.20%
e neg.
1.20%
1.50%
1.70%
1.50%
1.70%
2.00%
1.80%
2.00%
2.40%
2.70%
2.90%
3.20%

Shuma sipas bandave në DOLLARE
Deri në -10.000
0.00 %
0.10%
0.10%
0.20 %
0.30 %
0.70%
1.10%
1.30%
1.50%
1.60%

10.001-50.000
0.00 %
0.10%
0.20%
0.30 %
0.40 %
0.80 %
1.20 %
1.40%
1.60%
1.90%

mbi 50.001
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.50%
e neg.
1.40%
1.60%
1.80%
2.20%

Shuma sipas bandave në EURO
Deri në -10.000
0.00 %
0.01%
0.03%
0.03%
0.03%
0.20%
0.50%
0.60%
0.90%
1.20%

*e neg. = e negociushme
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore

10.001-50.000
0.00 %
0.01%
0.03%
0.03%
0.03%
0.30%
0.70%
0.90%
1.30%
1.50%

mbi 50.001
0.00%
0.01%
0.03%
0.03%
0.03%
0.50%
1.00%
1.20%
1.50%
1.80%
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Llogari rrjedhëse
depozitë 1 mujore
depozitë 3 mujore
depozitë 6 mujore

GBP
mbi 10.000
0.00 %
0.05%
0.05%
0.15%

CHF
mbi 10.000
0.00 %
0.02%
0.05 %
0.05%

CAD
mbi 10.000
0.00%
0.10%
0.10%
0.10%

depozitë 1 vjeçare

0.20%

0.10%

0.20%

depozitë 2 vjeçare

0.20%

0.10 %

0.30 %

Llogari rrjedhëse

AUD
0.00%

JPY
0.00%

CNY
0.20%

Lloji i produktit

Emërtimi
LEK

Normat e interesit
Depozita Plus
USD

0.30%

0.20%

EURO

0.03%

Shuma minimale e depozitimit është 500 Leke; 5 EUR; 5 USD

Shuma minimale e depozitimit

Depozita Kaltra
Shuma sipas bandave në Lek
Deri ne 1.000.000
1.000.001-8,000,000

1.35 %

5,000 Leke

1.65 %

Shuma sipas bandave në USD
Deri në -10.000
10.001-50.000

1.20%

5,000 Leke (ekuivalenti)

1.30%

Shuma sipas bandave në EURO
Deri në -10.000
10.001-50.000

0.65 %

5,000 Leke (ekuivalenti)

Ditet e maturimit
30 – 89
90 – 179
180 – 364

EUR
Mbi 10,000
LEKE
Mbi 1,000,000

0.85 %

Mbi 8.000.001

1.85%

mbi 50.001

1.50%

mbi 50.001

1.15%

Depozita Kalendarike
Norma e depozitës 1 mujore, sipas monedhës (Lekë, EUR, USD) dhe
bandave ne buletinin e normave te depozitave
Norma e depozitës 3 mujore, sipas monedhës (Lekë, EUR, USD) dhe
bandave ne buletinin e normave te depozitave
Norma e depozitës 6 mujore, sipas monedhës (Lekë, EUR, USD) dhe
bandave ne buletinin e normave te depozitave

Depozita progresive flexi
Viti 1
Viti 2
1.00%
2.00%

Viti 3
3.00%

2.00%

4.00%

*e neg. = e negociushme
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore

3.00%
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Metodologjia e përllogaritjes së Interesi për depozitën me afat:
Interesi = P * r * (N1/365+N2/366)
Ku:
P = Principali
r = Norma e interesit
N1 = numri i ditëve që bien në vit me 365 ditë
N2 = numri i ditëve që bien në vit të brishtë
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore.
BULETINI I NORMAVE TE PENALITETIT PER DEPOZITAT ME AFAT

LEK
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore
Depozita 25 -35 mujore
Depozita 36 mujore
Depozita 60 mujore

Norma e penalitetit (%)
1.50
1.80
2.40
4.20
5.10
6.00
7.20
9.60

USD
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore
Depozita 25 -35 mujore
Depozita 36 mujore
Depozita 60 mujore

Norma e penalitetit (%)
0.60
0.90
1.50
3.00
4.20
4.20
5.40
6.60

EUR
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore
Depozita 25 -35 mujore
Depozita 36 mujore
Depozita 60 mujore

Norma e penalitetit (%)
0.09
0.09
0.09
1.50
3.00
3.00
4.50
5.40

GBP
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore

Norma e penalitetit (%)
0.15
0.15
0.45
0.60
0.60

CHF
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore

Norma e penalitetit (%)
0.06
0.15
0.15
0.30
0.30

*e neg. = e negociushme
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore
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CAD
Depozita 1 mujore
Depozita 3 mujore
Depozita 6 mujore
Depozita 12 mujore
Depozita 24 mujore

Norma e penalitetit (%)
0.30
0.30
0.30
0.60
0.90

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”I
ndryshuar.
“Credins Bank” SHA, në bazë të ligjit
Nr. 53/2014 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e
Depozitave” I ndryshuar 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" është çdo person fizik, tregtar dhe shoqëri tregtare, të cilët kanë 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” I ndryshuar 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 monetare” është:
a) teprica kreditore, e cila rezulton nga fondet e depozituara në një llogari ose në një nga gjendjet e përkohshme që
rrjedhin nga veprimet e zakonshme bankare dhe të cilat banka duhet t’i ripaguajë sipas dispozitave të një kontrate
dhe dispozitave ligjore;
b) çdo detyrim i vërtetuar nëpërmjet një dokumenti apo vërtetimi të lëshuar nga banka ose dega e bankës së huaj.
c) një subjekt nuk do të quhet se ka pranuar depozita monetare nga publiku nëse pranimi i depozitës/depozitave
është kryer menjëherë përkundrejt emetimit nga ky subjekt të parasë elektronike.
“Depozitë e sigurueshme”, bazuar ne Nenin 3, paragrafi 14 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e
Depozitave”I ndryshuar 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) lekë
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, si dhe çdo subjekt tjetër financiar i licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;

c.

depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe familjarëve të tyre, sipas çertifikatës së gjendjes familjare;

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;

e.

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;

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;

h.

depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;

i.

tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e
tyre të premtimit;

j.

depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor, si dhe çdo enti publik

të Republikës së Shqipërisë ose të një

vendi të huaj;
k.

depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;

*e neg. = e negociushme
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore
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l.

depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së
sigurimit në këtë subjekt;

m. depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit, sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë
e kursim-kreditit, përveç asamblesë së përgjithshme;
n.

depozitat e personave juridik, përveç atyre të përcaktuara në pikën 17, të nenit 3, të këtij ligji;

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”
I ndryshuar, 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, pika 1 gërma a) të ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014Për Sigurimin e
Depozitave”I ndryshuar, 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”I ndryshuar 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”I ndryshuar, 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”I ndryshuar, 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 detyrimit 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”I ndryshuar.

*e neg. = e negociushme
*Interesat në përqindje llogariten me bazë vjetore
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