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LLOGARI RRJEDHËSE
Shuma minimale e depozituar për çelje
llogarie

2.400 lekë
(24 në valutë)

Fondacionet që nuk kryejnë aktivitet
ekonomik
1.200 lekë
(12 në valutë)

Teprica minimale në llogari

2.400 lekë
(24 në valutë)
250 lekë
(2.5 në valutë)

1.200 lekë
(12 në valutë)
100 lekë
(1 në valutë)

Subjektet fizike dhe juridike

Komision mirëmbajtje llogarie
Komision për mbyllje llogarie

1.500 Lekë (15 në valutë)

Aplikim Credins Online

Pa komision

Mirëmbajtje Credins Online
*Komisioni aplikohet për çdo user

200 lekë (2 në valutë)

DEPOZITA12
Shuma minimale e depozituar për
çelje
Komision mbyllje depozite në rast
tërheqje të fondeve

Depozita me afat
100.000 lekë
(1.000 në valutë)

Depozita pa afat
1.000 lekë
(10 në valutë)
200 lekë
(2 në valutë)
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Për depozitat me afat, nuk lejohen depozitime përpara afatit të maturimit të depozitës.
Pagesa e komisioneve mund të bëhet në lekë ose në cdo valutë tjetër (ekuivalente e komisionit) sipas kursit të ditës.
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DEPOZITIME CASH
Nga jo-klientë në favor të llogarive individë
ose biznes
Depozitime3
Depozitime nga klientë Credins në sportelet e
Postës Shqiptare4
Depozitime në monedha metalike
Depozitime para të dëmtuara në All

Nga klient në favor të zyrave të këmbimit valutor

250 All

0.05% e shumës (max 5.000 All)
100 All ; 1 në valutë

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

TËRHEQJE CASH NË DEGË
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Komision për tërheqje

Deri në
1.000.000 lekë

Pa njoftim mbi
1.000.000 lekë

Pa komision

0.1% e shumës
(max 15.000 Lekë)

Komision për Këmbimet cash deri në 1.000.000
lekë (ose eqv në monedhat e tjera)

Me njoftim 1
ditë pune deri në
2.000.000 lekë
Pa komision

Me njoftim 1 ditë pune, mbi
2.000.000 lekë
0.1% e shumës
(max 15.000 Lekë)

Pa komision

ÇEQET BANKARE6
Lëshimi çeqeve
7

Çeqe bankare nga llogaria
Cek mbi llogaritë Credins

Shitje Bllok çeqesh
1.400 lekë

Pranimi çeqeve
Kthim çek i papaguar
2.500 lekë
Njoftim për humbje ose vjedhje çeku për individ
700 lekë
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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.
5
Kujdes: Nuk pranohen kërkesa për tërheqje cash nëse klienti nuk ka disponibël fondet në llogari. Kërkesa të vecanta aprovohen vetëm nga Departamenti i
Thesarit. Komisionet aplikohen mbi fondet shtesë nga limiti i lejuar.
6
Ekuivalente në monedhat e tjera sipas llogarisë së lëshuar.
7
Në këto komisione nuk janë përfshirë komisionet për Swift 10 Eur /mesazh dhe komisionet për DHL, të aplikueshme sipas rastit.
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PAGESA
Pagesa për Institucione Publike/Private
Pagesa Taksa dhe Tarifa :
DPT, Buxheti, Bashkia, ISSH10, QKB11, DPSHTRR, DPP etj

Nga Arka8
300 lekë

150 lekë

N/A

50 lekë

Pagesë Dogane
Pagesa Utilitare (Energji,Ujësjellës- Kanalizime, Telefoni Fikse Celulare,etj)
Pagesa ne favor te Credins Invest dhe Pension

300 lekë
300 lekë
0 lekë

150 lekë
100 lekë
0 lekë

N/A
50 lekë
0 lekë

100 lekë
Pa komision
0 lekë

n/a

n/a

Pagesa për bashkinë për leje ndërtimi
12

Komision Kodi TAN (Transaction Authorization Number)
Shërbimi xhirimit periodik (standing order)
Pagesa Kest kredie 13

Nga Llogaria

Debitim Direkt9

0.1% e shumës
(min 100 max 1000 leke)
n/a
50 lekë
Pa komision

Credins Online

20 lekë

Pagesa Kest kredie ne favor te Institucioneve Financiare

150 lekë

Pagesa ne favor te Kryqit te Kuq Shqiptar

150 lekë

N/A

100 lekë

Pagesa ne favor te RBS

100 lekë

N/A

100 lekë

Pagesa në favor të ASHK:
- Pagesa e tarifës së shërbimit14
- Pagesa e taksës së ndikimit në infrastukturë
- Pagesa e gjobës
- Pagesa për parcelën ndërtimore mbi të cilën është ndertuar objekti
-

Pagesë tatimi dhe rivlerësimi

300 lekë
300 lekë
2000 lekë
2000 lekë
0.1% e vlerësmin 1,000 -max 5,000 lekë
0.1% e vlerës së detyrimit të klientit
min 5,000 - max 10,000 lekë
0.1% e shumës min 1,000 - max 5,000
lekë

100 lekë

N/A
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Komisionet e pagesave cash janë të njejta si për klientë ashtu edhe për jo-klientë.
Në zërin pagesa me Debitim Direkt përfshihen edhe pagesat e kësteve të kredivë te Institucioneve Financiare me të cilat Banka ka marrëveshje.
10 Për pension vullnetar dhe libreza pensioni
11 Për fatura për arketim në favor të QKB të cilat kryen në agjencinë e Bankës pranë QKB, komisioni i transaksioneve është 50 lekë
12 Komision i cili aplikohet në rastet e dërgimit të kodit TAN për transferta nëpërmjet Credins Online në llogari të ndryshme nga ato të vete klientit. Komisioni i referohet kodit të
sigurisë i cili dërgohet për cdo transaksion.
13 Pagese nga kredimarresi, garantori, dorezanesi apo persona te tjere;
14 Për pagesat e lëshuara në emër të ASHK aplikohet ky komision
9
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PAGESA PËR SHËRBIME CREDINS-vazhdimi
Nga Arka
Pagesa dhe raportimi i pagesave te fiskalizuara
50 Lekë per cdo fature15
Pagesa dhe raportimi i pagesave te fiskalizuara masive
N/A
Njoftimi në platformën online për debitime dhe kreditime të llogarive, pagesa me
kartë, pagesë këst kredie etj
Njoftimi me SMS për transaksionet me kartat Credins
Komisioni i Transaksioneve të suksesshëm në lidhje me sekuestrot ekzekutive 17
Komision që u merret shoqërive që kalojnë pagat
- Pagesa për skemat profesionale të pensionit
Komision për veprimet në ditën e shtunë18
Kontroll/verifikim i kamerave
Kërkesë për dublikat të dokumentacionit 19
Vërtetim për mospatje detyrim kredie
Vërtetim me kërkesë nga klienti
Vërtetim për facilitet kreditues
Letër rekomandimi për të tretët
Nxjerrje llogarie për muajin aktual
Nxjerrje llogarie për vitin aktual
Nxjerrje llogarie nga ebanking
Komision për shërbime të personalizuara
Nxjerrje llogarie për vitet paraardhëse (në vit)
Nxjerrje llogarie për një periudhë 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
Letër konfirmim me kërkesë të auditorëve

Nga Llogaria

Nga Credins Online

50 Lekë per cdo fature
Pa komision16
20 leke per cdo fature, min 200 leke – max 4’500 leke
Pa komision
Pa komision
0.1% (min 100 max 1000 lekë)
0.1% e shumës min 150 Lekë – max 1,500 lekë
100 lekë
Komisionet sipas Kushteve të Punës + 200 lekë
5.000 lekë
250 lekë
1.200 lekë
1.500 lekë
Min 100 euro
2.000 lekë
Pa komision
300 lekë
Pa komision
5.000 lekë
300 Lekë
2,500 Lekë
1,000 Lekë
2,000 Lekë
5.000 Lekë

15

Plus komisioni i aplikuar për depozitimet cash
Paguhet komisioni për Shërbimin e sigurisë së kodit TAN
Komisioni i mbahet përmbaruesit
18
Përjashtohen nga ky komision derdhjet për celje depozite të re dhe derdhje për këst kredie
19
Referuar rasteve kur klienti është pajisur nje here nga ana e bankës në momentin e kryerjes së transaksionit por paraqitet në një moment të dytë për të kërkuar kopje tjetër të dokumentit të printuar nga
sistemi.
16
17
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SHËRBIMET E NDËRMJETËSIMIT NË SIGURIME
Shërbimi i Agjentit në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit të Jetës SiCRED Sha
- Prezantimi dhe shitja e produkteve të sigurimittë jetës të ofruara nga SiCRED Sha.
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
Pa komision **
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.
*Banka Credins ka marrëveshje brokerimi me 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.

VEPRIME ME TITUJT
Titulli
Kujdestaria e titujve të qeverisë
Shqiptare
Blerje/shitje titujsh

Vlera

Titulli

Vlera

Sipas marrëveshjes midis
palëve
Pa komison (cmimi përcaktohet
nga yield-i në varësi të tregut)

Transferim kujdestarie

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

Brokerimi/shlyerje titulli

0.20% te vleres nominale (min 500 Lek –
max 7.000 lek)

Anullim kërkese për pjesëmarrje
0.30% të vlerës nominale (Max 8,000
në ankandin e titujve deri në orën e
Komision transferim titulli
1.000 Lek (ose ekuivalenti ne
ALL
caktuar nga Departamenti i
monedhen e emetimit të titullit)
Thesarit
Kujdestari e obligacioneve të
emetuar nga shoqëritë aksionare
Sipas marrëveshjes midis palëve
dhe qeveritë vendore
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 ekuivalenti në monedhën e emetimit të titullit, në rastet e titujve në monedhë të
ndryshme nga ajo vendase
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TRANSFERTA NË MBËRRITJE
Klient i bankës
Përqindje mbi shumën

0.05%
EUR
USD
GBP
CAD
AUD
CHF
JPY
CNY

Min 10 – Max 100

Min 15 – Max 150
Min 1200 – Max 12.000
Min 80 – Max 800
Transferta në mbërritje nga Credins Bank Kosova

EUR

10

USD

15

GBP

10

Transfertat në mbërritje brenda vendit që proçedohen nëpërmjet
sistemit AIPS Euro, në valutën euro
Pa komision
Për transfertat në mbërritje në LEK që proçesohen nëpërmjet
sistemit AIPS dhe AECH
Pa komision
- Disponibiliteti i fondeve brenda ditës së transfetës:
Për përforim 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 transfertat në mbërritje me kushtin e komisioneve Our, nëse ky komision nuk paguhet nga urdhëruesi, ai do të mbahet nga llogaria e
përfituesit të transfertës.
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TRANSFERTA NË NISJE
Për shumat në LEK:
≤ 20,000
20,000 – 1,500,000
> 1,500,000
Brenda vendit ne Euro20 nepermjet sistemit
AIPS Euro
≤ 10,000

Në sportel
500 lekë
500 lekë
1,500 lekë
0.2 % e shumes min 6 euro

> 10,000

CNY

EUR
USD
GBP

0.1 % e shumes min 3 euro

0.3 % e shumes max 50 euro

Disponushmeria e fondeve pas kalimit te
orarit cutoff21
Tranferta nepermjet bankave korespondente
Përqindja mbi shumën
EUR
USD
GBP
CAD
AUD
CHF
JPY

Me Credins Online
Pa komision
250 lekë
750 lekë

0.15 % e shumes max 25 euro

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

SWIFT

Min 10
Max 200

Min 15
Max 255

Min 20
Max 300

10

Min 15
Max 300

Min 20
Max 340

Min 30
Max 450

15

Min 1,200
Max 24,000

Min 1,800
Max 28,300

Min 2,260
Max 33,900

1,200

Min 80
Max 1.600

Min 100
Max 2.000

Min 150
Max 3.000

Drejt Credins Bank Kosova22
20 Eur
30 Usd
20 Gbp

80

0
0
0

20

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
Aplikohet komision fiks per cdo transferte
21
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TRANSFERTA NË NISJE CREDINS ONLINE
Tranferta nepermjet bankave korespondente
EUR
USD
GBP
CHF

2 Ditë date valutë
0.12%, Min 5, Max 100

1 Ditë date valutë
0.18%
Min 10
Max 200

0.15%, Min 5, Max 100
Drejt Credins Bank Kosova23
EUR
20 Euro
USD
30 Usd
GBP
20 Gbp
Për transfertat jashtë banke në valutë nëpërmjet Credins Online aplikohet kodi i sigurisë TAN me komisionin përkatës

23

SWIFT
10
15
0
0
0

Aplikohet komision fiks per cdo transferte
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KOMISIONET OUR
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 i një transferte në mbërritje
Kthim i një transferte në nisje
Investigim për informacion të pasaktë nga klienti në LEK
Investigim për informacion të pasaktë nga klienti në valuta të tjera24
Investigimi nga bankat korrespondente/përfituese25
Kthim transferte në mbërritje per transfertat ne Euro brenda vendit

5 euro
25 euro
50 euro
USD
GBP
CAD
AUD
CHF
JPY
CNY
20
40
70
30
10,000
400
5 euro
Komision investigimi + komision SWIFT sipas monedhes se
transfertes
Komisoin i transfertës në mbërritje
1,000 lekë
15 (sipas monedhes se transfertes)
50 euro – 60 euro në varësi të vlerës së reklamuar nga banka
15 Euro

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
- Për transfertat në mbërritje të cilat investigohen/amendohen komisioni i investigim/amendimit të Bankës Credins do te mbahet nga llogaria
e përfituesit të tranfertës, nëse ky komision nuk do të paguhet nga urdhëruesi i saj.
- Shenim: Për transfertat urgjente mbi vlerën 200.000 usd ose kundërvlerat ne monedhat e tjera, do të aplikohet komision shtesë interesi
O/N+4%, min 5%

24

Perfshire transfertat e ekzekutuara nepermjet sistemit AIPS Euro
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GARANCI BANKARE
Garanci me fondet e veta
Lloji i garancisë

Me garanci depozitë

Garanci me
hipoteke

Garanci me
fondet e bankes

Nga 1-1.000.000
lekë

Mbi 1.000.000
lekë

Nga 1-1.000.000
lekë

Mbi 1.000.000
lekë

10 eur/10 usd
/1.400 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

0.10% min 15
eur / 15 usd /
2.100 lekë

0.10% min 50
eur / 50 usd /
7.000 lekë

0.2% min 50
eur/50 usd
/7.000 lekë

0.5% min 70
eur/70 usd/9.800
lekë

Garanci për realizim
kontrate

20 eur / 20 usd/
2.800 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

0.20% min 20
eur/ 20usd/ 2.800
lekë

0.20% min 50
eur/ 50 usd/
7.000 lekë

0.4% min 50
eur / 50 usd/
7.000 lekë

0.8% min 70
eur/70 usd/9.800
lekë

Parapagim

20 eur / 20 usd/
2.800 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

0.25% min 50
eur/ 50 usd/
7.000 lekë

0.25% min 50
eur/ 50 usd/
7000 lekë

0.5% 50 eur /
50 usd/ 7.000
lekë

1.5% min 70
eur/70 usd/9.800
lekë

Garanci lojërat e fatit

50 eur/ 50 usd/
7.000 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

N/A

N/A

N/A

N/A

Garanci magazinë doganore

50 eur/ 50 usd/
7.000 lekë

70 eur/70
usd/9.800 lekë

0.25% min 50
eur/ 50 usd/
7.000 lekë

0.25% min 70
eur/ 70 usd/
9.800 lekë

Garanci në gjykatë

20 eur / 20 usd/
2.800 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

n/a

n/a

0.5% min 50
eur/ 50 usd/
7.000 lekë
0.4% min 50
eur / 50 usd/
7.000 lekë

Modifikim

20 eur / 20 usd/
2.800 lekë

50 eur/50
usd/7.000 lekë

n/a

n/a

0.1% min 50
eur / 50 usd/
7.000 lekë

Shrëbim për përshtatje të
formatit sipas kërkesës së
klientit

20 eur/ 20 usd/
7.000 lekë

50 eur/50
usd/9.800 lekë

50 eur/ 50 usd/
7.000 lekë

50 eur/ 50 usd/
9.800 lekë

70 eur/ 70 usd/
9.800 lekë

Garanci për pjesëmarrje në
tender

1% min 70 eur/70
usd/9.800 lekë
0.8% min 70
eur/70 usd/ 9.800
lekë
0.1% min 50 eur /
50 usd/ 7.000 lekë
70 eur/70
usd/9.800 lekë
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GARANCI BANKARE - Vazhdimi

Komision aplikimi lidhur me kërkesën për garanci27
Komision aplikimi për Garanci me tekst Jo-standart
Komision Modifikimi
Komision pagese në rast reklamimi
Komision konsulence ose përgatitje drafti për
celjen/amendimin e garancive bankare jashtë vendit
Komision aplikimi dhe transmetimi për garancitë jashtë
vendit
Komision Modifikimi
Komision pagese në rast reklamimi
- Garanci direkt tek përfituesi
Lëshimi (3 mujor)
-

1.000 lekë

2.000 lekë
50 eur/ 50 usd/ 7000 lekë
50 Euro
1% e shumës

2.000 lekë

50 eur
70 eur
50 Euro
1% e shumës
0.25%
min 50 max 1.000 euro

0.30%
min 50 max

0.50%
min 50

0.70%
min 50

Nëpërmjet bankës
Si njoftuese
Lëshimi (3 mujor)

Me Angazhim të Bankës Korrespondente/Përfituese
Lëshimi (3 mujor)
Komison shtesë për garanci me tekst jo-standart

0.30%
min 50 euro max 1.500
0.35%
min 50 max 2.000

0.35%
min 50 euro
0.45%
min 50
50 euro

0.50%
min 50
euro

1%
min 50 euro

1%
min 50

1.50%
min 50

Komision SWIFT ekstra – mesazh (me shumë se një
10 euro/ faqe
faqe)
Shënim: Të gjitha komisionet e aplikuara janë në euro ose ne përqindje të shumës së garantuar
Komisionet e lëshimit përllogariten dhe paguhen në bazë tre mujore duke mos përfshirë komisionet e pagesës me reklamim.
Nuk përfshihen shpenzimet postare, swift, fax etj.

27

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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INKASO DHE LETËR KREDI
INKASO
Komisione për pagesën e dokumenteve të inkasos në mbërritje (inkaso
importi)
Komisione për pagesën e dokumenteve të inkasos në nisje (inkaso
eksporti)
Shqyrtim dokumentacioni
Komisione për anulimin të inkasos

0.2% minimumi 30 euro
0.25% minimumi 30 euro
30 euro
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
LETËR KREDI
Import
Eksport
50 euro
Komision konsulence ose përgatitje drafti për çeljen/amendimin e letër
kredive
Komision njoftimi
Komision konfirmimi (3 mujor) kur L/C celet me mbeshtetjen e Fondet e
Banke (nuk bllokohet cash-kolateral i Klientit ne Llogari L/C
Komision konfirmimi kur Letër Kredia është me kolateral 3-mujor, kur
L/C celet me cash-kolateral te bllokuar te Klientit ne llogari L/C
Komision pagese
Komision modifikimi
Pagesa e vonuar
Komision anullimi
Komision për shqyrtimin e dokumentave
Komision SWIFT ekstra mesazh (më shum se një faqe)

0.10%, minimumi 35 Euro, maksimumi 250 Euro
0.20%, minimumi 25
0.20% - 0.50%, minimumi 25 Euro
Euro
0.10%, minimumi 25 Euro
0.20% minimumi 30
Euro

0.25 % minimumi 30 Euro

50 Euro
0.20% minimumi 30 Euro
40 Euro
50 Euro
10 Euro/faqe
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FINANCIM LEASING
Afati

28

Normat e Interesit

Shuma

6%-8% ne vit

Deri 90% te
cmimit
mjetet e reja
,deri ne 75%
cmimit
mjetet e
perdorura

Penalitet

Aplikimi

Administrimi

N/A

0.5%-1% te
cmimit te
sendit

N/A

0.5%-1% te
cmimit te
sendit
0.5%-1% te
cmimit te
sendit

Leasing automjete
te lehta tregetare
( te reja)
dhe mjete
transportuese
(te perdorura)

24120
muaj

Makineri
teknologjike ,linja
prodhimi,mjete
bijqesore

24-84
muaj

6%-8% ne vit

Deri 75% te
cmimit

Pasuri te
Palujtshme

36120
muaj

6%-8% ne vit

Deri 70% te
cmimit

N/A

Mjetet Lundruese
( te reja)

24-60
muaj

Eur 6%-9%
Lek: 7%-10%
USD :6%-9%

Deri 70% te
cmimit

N/A

Mjetet Lundruese
( te perdorura)

24-48
muaj

Euribor: 6.5%-9.5%
Lek : 7.5%-10.5%
Libor Usd:6.5%-9.5%

Deri 60 %
te cmimit

Norma e
interesit +
5% ne lek
dhe ne valute

Norma e
interesit +
5% ne lek
dhe ne valut

N/A

1%- 2% te
cmimit te
sendit
1%- 2% te
cmimit te
sendit

Sigurim28

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

Dorezani
/
Garanci

Vete
Sendi

Vete
Sendi
Vete
Sendi

Sigurim i
Plote Casco,
TPL .

Vete
Sendi
Vete
Sendi

Sigurimi i Jetes do te jete opsional
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FINANCIM SEGMENTI SE
TL
Mjete qarkulluese
Afati

Deri 36 muaj

Shuma
Financimit

Deri
150.000.000 lekë

Monedha
Norma e
Interesit29

BTH + (4.5%9.5%) min 6%
Euribor + (5%9.5%) min 5%
LiborUsd + (5%9.5%) min 5%

Investime

Aktiv
e
fikse

Deri 180 muaj
Deri
100.000.000 lekë

Deri
350.0
00.00
0 lekë

BTH + (5%-10%) min 6.5%
Euribor + (5.5%-10%) min
5.5%
LiborUsd + (5.5%-10%)
min 5.5%

Konsumatore

Blerje/ndertim banese

Deri 48 muaj

Deri 300 muaj

Deri
2.000.000 lekë

Deri
100.000.000 lekë

LEK / EUR / USD
BTH + (6-9%) min
Lek : Viti I & II fiks 3.5%
7.5%
Vitet e tjera Repo+(3%-6%) min
Euribor + (6.5%-9%)
6%
min 6.5%
Euro :Viti I & II fiks 2.5%
Libor Usd + (6.5%Vitet e tjera Euribor +(3-6%) min
9%) min 6.5%
4.8%
Usd : Viti I & II fiks 3.8%
Vitet e tjera Libor USD +(3-6%)
min 4.8%

Komision Administrimi
0 deri në 1.5%
Komision i linjës LC
1%
Komision i linjës LG
0%
Komision për shumën e aprovuar te papërdorur
Pa komision
Komision për shlyerje para kohe
3% - 5% mbi principalin që do të shlyhet para kohe

Individua
le me
Hipotekë
Deri 84120 muaj
Deri
15.000.0
00 lekë
BTH +
(5%-9%)
min 6.5%
Euribor +
(6%8.5%)
min 6%
LiborUsd
(5-8%)
min 6%

OD/Linjë
kredie
Deri 12 muaj
Deri
350.000.000
lekë
BTH + (5%10%) min 6.5%
Euribor +
(5.5%-10%)
min 5.5%
LiborUsd +
(5.5%-10%)
min 5.5%

0 deri në 1 %
0 - 5% mbi limitin e
OD/Linjes se Kredise

Penalitet për pagesë në vonesë
5% në vit për monedhën LEK dhe 3% për valutën
Komision aplikimi për financim 30
5.000 lekë
Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi për ndryshim dorëzani
50 euro
Komision për ndryshim kolaterali
10.000 LEK ose 100 EUR / USD
Komision për lëshim deklarate për ndryshimet që lidhen me kolaterialin
Komision për lëshimin e vërtetimeve në lidhje me kredinë

2.000 Lekë
2.000 Lek

29

Norma baze e indeksimit do te jete Bono Thesari /Euribor/Libor Usd 3,6,dhe 12 mujore ne varesi te afatit te ekspozimit
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.
30
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FINANCIM SEGMENTI MIKRO
Kredi për mjete
qarkulluese
Afati
Monedha
Shuma
100.000 lekë-600.000 lekë
(kundërvlera ne valutë)
600.001 lekë-1.000.000 lekë
(kundërvlera ne valutë)
1.000.001 lekë-3.000.000 lekë
(kundërvlera ne valutë)
3.000.001 lekë-14.000.000 lekë
(kundërvlera ne valutë)
Komision Administrimi
Komision për shlyerje para kohe
Komision për pagesë në vonesë
Komision për shumën e aprovuar të
papërdorur
Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi
për ndryshim dorëzanie
Komision për ndryshim kolaterali
Komision për lëshim deklaratë për
ndryshimet që lidhen me kolaterialin
Komision aplikimi për financim
Komision për lëshimin e vërtetimeve
në lidhje me kredinë

31
32

Deri 36
muaj

Deri
120
muaj

Kredi për
Aktive
Fikse

Kredi
Konsumator
e

Deri 60 muaj

Kredi Individuale
me Hipoteke
Deri 84 muaj

Blerje/Ndertim
Banese31
Deri 300 muaj

LEK / EUR / USD
Norma Interesit
Fiks 17-18% ne Lekë
Fiks15-16% neEur/Usd
Fiks 15-17% ne Lekë
Fiks13-15% neEur/Usd
Fiks 12-15% ne Lekë
Fiks 10-13% neEur/Usd
BTH 12 M+(6-10%)
Euribor 12 M+(7-9%)
LiborUSD 12 M+(7-9%)

0 % deri në 1 %

Fiks 11%-13% ne
Lekë32
Fiks10-12%
neEur/Usd

Lek : Viti I & II fiks 3.5%
Vitet e tjera Repo+(3%-6%)
min 6%
Euro :Viti I & II fiks 2.5%
Vitet e tjera Euribor +(36%) min 4.8%
Usd : Viti I & II fiks 3.8%
Vitet e tjera Libor USD +(36%) min 4.8%

1% - 2%
3-5% mbi principalin që do të shlyhet para kohe
5% në vit për monedhën LEK dhe 3% për valutën
Pa komision
Pa komision
5000 Lekë
1000 Lekë
2.000 lekë PF 5.000 lekë SHPK
1000 Lekë

Per klientet jo pagamarres ne CB do te aplikohet interes kredie 1 % me shume se Klientet pagamarres ne CB
Mbi 1’500’000 leke
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FINANCIM SEGMENTI AGRO

Afati
Monedha34
Norma e Interesit
100.000 lekë-600.000 lekë
600.001 lekë-1.000.000 lekë
1.000.001 lekë - 2.000.000 lekë
2.000.001 lekë - 3.000.000 lekë

3.000.001 lekë - 5.000.000 lekë
3.000.001 lekë - 7.000.000 lekë
7.000.001 - 20.000.000 lekë
20.000.001-350.000.000 lekë

33
34

Mjete Qarkulluese

Aktive Fikse

Deri 36 muaj Deri
350.000.000 lekë

Deri 180 muaj 350.000.000
lekë

Deri 84 muaj
Deri 5.000.00040.000.000 lekë
LEK / EUR / USD

Fiks 16-17% lekë
Fiks15-16% Eur /Usd
Fiks 15-17% ne lekë
Fiks13-15% Eur/Usd
Fiks 11% - 14% ne All
Fiks 12% - 14% ne All
Fiks 9% - 12 % ne Eur/Usd
Fiks 10% - 13 % ne Eur/Usd
Fiks 11% - 13% ne All
Fiks 9% - 12 % ne Eur/Usd

Fiks 10%-12% Leke
Fiks 9% -11% Eur/Usd
Fiks 9-13% ne lekë
Fiks 8-11% Eur/Usd

Kredi Individuale
me Hipoteke

BTH+(4-10%)min 8%
Euribor+(5-9%)min 7%

BTH+(4-10%)min 6.5%
Euribor+(5-9%)min5.5%
LiborUSD+(5-9%)min5.5%

Deri ne 5’000’000 leke :
Fiks 10%-12% ne lek
Fiks 9% deri ne 11 %
Euro,Usd
Mbi 5’000’000 leke:
BTH 12 mujore +(6%9%)min 7.5%
Euribor 12 mujore+(6%9%) min 7 %

Blerje/Ndertim
Banese33
Deri 300 muaj
Deri 40.000.000 lekë

Lek : Viti I & II fiks
3.5%
Vitet e tjera Repo+(3%6%) min 6%
Euro :Viti I & II fiks
2.5%
Vitet e tjera Euribor
+(3-6%) min 4.8%
Usd : Viti I & II fiks
3.8%
Vitet e tjera Libor USD
+(3-6%) min 4.8%

Libor usd 12
mujore+(6%-9%) min 7%

Per kliente jo pagamarres ne CB do te aplikohet norme interesi kredie 1% me shume se klientet pagamarres
Vlerat jane shprehur ne monedhen vendase dhe per kreditimet ne valute aplikohet ekuivalenti ne monedhen vendase
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FINANCIM SEGMENTI AGRO – vijim
Mjete Qarkulluese

Kliente Përfitues Grantesh
100.000-7.000.000 leke
Financime për SHKK
Deri ne 350.000.000 lekë
(kundravlera ne valutë)
Komision Administrimi 35
Komision për shlyerje para kohe

Aktive Fikse

Kredi
Individuale me
Hipoteke

Blerje/Ndertim
Banese

BTH 12 mujore + 7%-9% ,min 9%
BTH 12 mujore +5% -10%,min 7.5%
Euribor 12m +(7%-9%),min 7%
Libor i Dollar 12 m+(7%-9%),min7%
0.5% deri ne 2%
0 - 5% mbi limitin e
OD/Linjës së kredisë

1.5 deri ne 2 %
1 deri ne 1.5%
0.5 deri ne 1%
3 - 5% mbi principalin që do të shlyhet para kohe

Komisio për pagesë në vonesë
Komision për shumën e aprovuar te papërdorur
Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi për ndryshim
dorëzanie
Komision për ndryshim kolaterali
Komision aplikimi për financim
Komision i linjës LC
Komision i linjës LG

1%
0%

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

35

5% në vit për monedhën LEK dhe 3% për valutën
0 % deri në 1 %
n/a

n/a

Pa komision
5’000 leke
1.000 leke NIPT /Kod Fermeri 2.000 lekë PF -5000 lekë
SHPK,SHBB,SHKK
1,000 Lekë
1,000 Lekë

Komisioni administrimit percaktohet ne baze te limitit te financimit

18

FINANCIM SEGMENTI ME DHE KORPORATA
Afati
Shuma e Financimit
Monedha
Norma e interesit
Komision Administrimi
Komision i linjës LC/BG
Komision për shumën e papërdorur
Komision per ndryshim kolaterali
Komision dhënie pëlqimi/konfirmimi
për ndryshim
dorëzanie
Komision për lëshim deklarate për
ndryshimet që
lidhen me kolaterialin
Penalitet për pagesë në vonesë
Penalitet për shlyerjen e parakohshme
Komision aplikimi për financim36

TL
< 180 muaj
Pa limit
LEK, EUR, USD
B.Thesari, Euribor, Libor i USD+ Marzh
për
vit (vendoset interes dysheme)
1% e shumës së disbursuar
Pa komision
10.000 LEK/ 100 EUR/ 100 USD
në varësi të monedhës së kredisë
50 Euro

OD
12 muaj
Pa limit
LEK, EUR, USD
B.Thesari, Euribor, Libor i USD + Marzh
për vit (vendoset interes dysheme)

50 Euro

50 Euro

5% në vit për monedhën LEK dhe 3%
për
valutën
3-5 % e principalit të parapaguar
(e negociueshme)
5.000 lekë

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

1% e shumës së disbursuar
0 % deri në 1 %
10.000 LEK/ 100 EUR/ 100 USD
në varësi të monedhës së kredisë
50 Euro

5.000 lekë

36

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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KOMISIONE PËR INSTITUCIONET BUXHETORE37
EMËRTIMI

ÇMIMET

Çeqet në lekë
Lëshimi i çeqeve bankare nga llogaria

0.10%, minimumi 500, maksimumi 1.000

Pranimi i çeqeve për arkëtim (lëshuar nga të tretë)

0.10%, minimumi 200, maksimumi 2.000

Lëshim blloku i çekut (për bllok)

1.000 Lekë

Pagesat dhe Transferta
Urdhërxhirimet nga dhe për llogari të buxhetit

Pa komision

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

Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision

Transferta në favor të të tretëve, kur përfituesi nuk
është klient i bankës
Për shumat < 1.500.000 Lekë

500 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)

1.500 lekë
5000 lekë
Pa komision
Pa komision

Llogari
Mirëmbajtje llogarie për projekte me donatorë të huaj

37

100 lekë

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

38

POS Visa/MasterCard
Komision rregjistrimi (një herë)
Komision asistence teknike
Komision mujor mirëmbajtje per terminal

POS (Visa me këste)
0 lekë
Falas

Terminal me pranim pagesa vetem ne All

Ne Lek Max (1’000 All -[P7+P8+P9])

Terminal me pranim pagesa vetem ne Euro

Ne Euro Max (10 Euro -[P7+P8+P9])

Terminal me pranim pagesa ne All dhe Euro
Komision për reklamim të pagesave

Ne Lek Max (1’000 All -[P7+P8+P9])
1.400 lekë/ 10 Euro

Raport/statement mujor i transaksioneve me karta
Raport sipas kërkesave specifike
Komisione per veprimet me karta :
P7- Komision për veprime të kryera me karta Credins bank

All
2.5% min 25
lekë

Falas
700 lekë/ 5 Euro
Euro
All
2.5% min 0.25
3 % min 25 lekë
cent

3 % min 0.25
cent

P8-Komision për veprime të kryera me karta të bankave të tjera
vendase

2.5% min 25
lekë

2.5% min 0.25
cent

3 % min 25 lekë

3 % min 0.25
cent

P9- Komision për veprime të kryera me karta të bankave të tjera
të huaja

2.5% min 25
lekë

2.5% min 0.25
cent

3 % min 25 lekë

3 % min 0.25
cent

Komision për prishje kontrate

38

Euro

1.400 lekë/ 10 Euro

Për klientë me volume transaksionesh të larta ofrohen kushte preferenciale bazuar në marrëveshjen midis klientit dhe bankës
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E – COMMERCE
Komision rregjistrimi (një herë)

23.000 Lekë ose 200 Euro

Komision asistence teknike
Komision mujor mirëmbajtje per terminal
Terminal me pranim pagesa vetem ne All
Terminal me pranim pagesa vetem ne Euro
Komision për reklamim të pagesave

Falas

Max (3500-[P1+P2+P3]) lekë
Max (30-[P1+P2+P3]) Euro
1.400 lekë/10 Euro

Raport/statement mujor i transaksioneve me karta
Raport sipas kërkesave specifike

Falas
700 lekë/ 5 Euro

P1- Komision për veprime të kryera me karta Credins bank

Lek
2.2% + 25 lekë

Eur
2.2% + 0.25 cent

P2- Komision për veprime të kryera me karta të bankave të tjera vendase

2.5% + 25 lekë

2.5% + 0.25 cent

P3- Komision për veprime të kryera me karta të bankave të tjera të huaja
Komision për prishje kontrate

3.5% + 25 lekë

3.5% + 0.25 cent
1.400 lekë

Për klientë me volume transaksionesh të larta ofrohen kushte preferenciale bazuar në marrëveshjen midis klientit dhe bankës
Shërbimi ofrohet për klientët që kane mbi 6 – muaj marrëdhenie me bankën
Bazuar në analizën e klientit mund të aplikohet datë disonibiliteti të fondeve nga 5-120 ditë
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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 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
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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”.
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