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ÇMIMORJA
Vlenë nga data 1 Janar 2019

Klientët Individual

LLOGARITË E BIZNESEVE

Pako 1 për pagamarrës/depozitorë

Pako 2 për pagamarrës/depozitorë

HAPJA E LLOGARISË

Hapja e llogarisë dhe mirëmbajtja

Hapja e llogarisë dhe mirëmbajtja

Llogaria rrjedhëse 3*

Hapja e llogarisë së kursimit dhe mirëmbajtja

Hapja e llogarisë së kursimit dhe mirëmbajtja

Llogaria rrjedhëse - Personi i autorizuar

Hapja e llogarisë së afatizimeve

Hapja e llogarisë së afatizimeve

Llogaria për afatizim

Lëshimi I Debit Kartelës

Lëshimi I Debit Kartelës dhe mirëmbajtja

Aplikimi për E dhe M-banking

Aplikimi për E dhe M-banking

Transferet brenda bankës me E dhe M Banking

Transferet brenda bankës me E dhe M Banking

Pagesat për Keds me E dhe M Banking

Pagesat për Keds me E dhe M Banking

Giro Pagesat për Kompani Shërbyese Publike

Giro Pagesat për Kompani Shërbyese Publike

Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Mbyllja e llogarisë për Klientë Individual

Mbyllja e llogarisë për Klientë Individual

Aktivizimi I SMS Banking

Aktivizimi I SMS Banking

Aplikimi I Kartelës Installment

Aplikimi I Kartelës Installment

Aplikimi I Kartelës Revolving

Aplikimi I Kartelës Revolving

Konﬁrmimi mbi llogarinë e hapur

Konﬁrmimi mbi llogarinë e hapur

Riaktivizimi I shërbimeve elektronike përmes

Riaktivizimi I shërbimeve elektronike përmes

qendrës së thirrjeve

qendrës së thirrjeve

Pa Pagesë
€ 2.00
Pa Pagesë

TARIFA E MIRËMBAJTJES SË LLOGARISË
Llogaria rrjedhëse 4

€ 1.50

Llogaria rrjedhëse për OJQ

€ 10.00

MBYLLJA E LLOGARISË
Llogaria rrjedhëse

€ 5.00

NORMAT E INTERESIT
Llogaria rrjedhëse

0.00%

Nuk lejohet tërheqje drejtë nga llogaria e kursimit, mirëpo paratë njëherë duhet të transferohen në llogari rrjedhëse
Për çdo hapje të llogarisë të kursimit të fëmijëve kërkohet që prindi të ketë llogarinë rrjedhëse aktive në BPB
Për të gjitha entitetet juridike
4
Personat Juridik: mirëmbajtja në valuta tjera USD 1.50; CHF 1.50
- Për çdo hapje të llogarisë rrjedhëse kërkohet të aplikoj për kartelë të debitit.
1

Ri lëshimi I Debit Kartelës pas skadimit

2

Viza Konﬁrmimi

3

Mirëmbajtja e SMS Banking
Hapja e llogarisë rrjedhëse - Person i Autorizuar
Konﬁrmimi mbi llogarinë e hapur
Mirëmbajta e M-Banking
Mirëmbajtja mujore e Pakos 1

0.99€

Mirëmbajtja mujore e Pakos 2

1.99€

Depozitat

Depozitat me afat nga 1,000 deri në 50,000 Euro
Çmimi
KLIENTËT JOPAGAMARRËS DHE JODEPOZITORË
Hapja e llogarisë

€ 5.00

Mirëmbajtja e llogarisë

€ 0.99

TARIFA E MIRËMBAJTJES SË LLOGARISË
Mirëmbajtja në valuta tjera USD dhe CHF

0.99 USD dhe 0.99 CHF

Llogaria e kursimit 1

Pa Pagesë

Llogaria e kursimit për fëmijë 2

Pa Pagesë

LLOGARITË PËR PENSIONIST
Hapja e llogarisë rrjedhëse

Pa Pagesë

Mirëmbajtja e llogarisë

Pa Pagesë

Maturiteti

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

6 Muaj

0.3%

0.3%

12 Muaj

0.8%

0.8%

24 Muaj

1.0%

1.0%

36 Muaj

1.2%

1.2%

48 Muaj

1.3%

1.3%

60 Muaj

1.5%

1.5%

1. Banka llogaritë normën efektive të interesit në depozita dhe kredi bazuar në rregulloren e BQK-së për
‘Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për shpalosje të Bankave’ dhe ajo është e shpalosur në kontratën e
lidhur ndërmjet BPB-së dhe klientit.
Ju lutem , vizitoni Këshilltarët për Marëdhënie me klientë në zyret e bankës për llogaritjen detajuar të çdo lloj
kërkese të depozitës . Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi i bankës , me kërkesë të klientit.
Nëse nuk është përcaktuar ndryshe, interesi llogaritet mbi bazën e interesit të thjeshtë duke pëdorur metodën
aktual/ ditët aktuale.
-Shuma minimale për hapje të një llogarie depoziti është 1,000.00 €
Për shumat mbi 50,000.00 € ,norma e interesit është e negociueshme, të vizitohet dega më e afërt e bankës.

SHËRBIMET TJERA PËR KLIENTË INDIVIDUAL
Mbyllja e llogarisë së kursimit

€ 1.00

Mbyllja e llogarisë rrjedhëse

€ 1.00

Llogaria rrjedhëse - Personi i autorizuar

€ 2.00

Hapja e llogarisë rrjedhëse për femijë

Pa Pagesë

Hapja e llogarisë për afatizim

Pa Pagesë

NORMAT E INTERESIT

TËRHEQJET KESH
Tarifat për tërheqjen e mjeteve në sportele 1
0 deri €9.99

Pa pagesë

€10.00 - €1,000.00

€ 1.50

€1,000.01- €5,000.00

€ 2.00

Llogaria rrjedhëse

0.00%

€5,000.01 - €10,000.00

€ 2.50

Llogaria e kursimit

0.25%

Tërheqja e mjeteve në sportele mbi €10,000.00

0.10%

Llogaria e kursimit për fëmijë

0.30%

1 Tërheqja e mjeteve mund të realizohet varësisht nga disponueshmëria e mjeteve
-Për tërheqje prej €10,000.01 deri në €20,000.00, njoftimi duhet bërë 1 ditë para tërheqjes,
për tërheqje prej €20,000.01 deri në €50,000.00, njoftimi duhet bërë 2 ditë para tërheqjes, ndërsa
mbi €50,000.00 njoftimi duhet bërë 2 ditë para tërheqjes.
Shënim: Komisioni për tërheqje ne USD dhe CHF do të aplikohet në kundervlerë të valutës EUR

Degë

PAGESAT

DEPONIMET

E-banking /M-banking

Deponimi në llogari

Pagesat

Deponim i kartëmonedhave

Lista e pagave në mënyrë elektronike

€ 1.00

Lista e pagave në mënyrë manuale

€ 5.00

n/a

Tarifa për pagesat e studentëve

€ 0.50

€ 0.50

€ 0.75

€ 0.50

€ 1.50

€ 0.50

€ 0.75

€ 0.50

€ 1.50

€ 0.50

Pa pagesë

Pa pagesë

€ 1.50

€ 0.50

€ 1.00 nga llogaria,

€ 0.50

për një banknotë 1€, për më shumë

të dëmtuara nga klientët 1

se një banknotë 0.50€.

Deponimi në llogari personale

Pa pagesë

Deponimi nga palët e treta në llogari të BPB-së 2

€ 1.00

Pagesat e ATK (kontributet pensionale,

Deponim në valuta tjera

€ 1.00

të hyrat juridike etj.) deri €10
Pagesat e ATK (kontributet pensionale,

Tarifa për deponimin e monedhave metalike në llogari
Mbi 20 euro

€ 1.00

të hyrat juridike etj.) mbi €10
min.€5 max .5%

Pagesat për shërbime publike
(shërbimet komunale) deri €10

1. Nëse klienti deponon një kartëmonedhë të vetme çmimi është 1€,
ndërsa nëse klienti posedon më shumë se një kartëmonedhë atëherë aplikohet çmimi prej 0.50€ për çdo njësi.

Pagesat për shërbime publike
(shërbimet komunale) mbi €10
Xhiro pagesat për kompani

Shënim: Komisioni për deponim në USD dhe CHF do të aplikohet në kundervlerë të valutës EUR

shërbyese publike
2. Deponimi nga palët e treta në llogari të klientëve që kanë ekspozim kreditor në BPB me qëllim të pagesës së
Kësteve të Kredisë është Pa pagesë.

Xhiro pagesa për doganën
Xhiro pagesa për kompani të
sigurimeve (jo kolektuese)

€1.50 kesh

TRANSFERET
Transferet e parave

Degë

E-banking /M-banking

1.Transferet e brendshme
Transfer brenda bankës

€ 0.75

Pa pagesë

Transfer deri në 10,000.00€

€ 2.50

€ 0.80

Transfer mbi 10,000.00€

€ 3.50

€ 1.50

Pagesa Prioritare deri në 10,000.00 €

€ 5.00

€ 5.00

Debitim Direkt

€ 1.00

Tarifa për transfer
Reklamacion i pagesës

Shërbimet E-banking
Hapja e shërbimit e-Banking për transaksione (paisja me

Pa pagesë

Pa pagesë

€

€

0.25% e shumës, min €15.00,

0.25% e shumës, min €15.00,

max €1,000

max €1,000

€15.00 + shpenzimet e

Transferet
Ndërkombetare hyrëse
Deri në €100.00 transfer - tarifa €5.00, Mbi €100.00, 0.20% e
shumës (min €15.00, max €1,000)
Reklamacion i pagesës

Pa pagesë
€ 10.00

mToken)

bankës korresponduese

Tarifa për transfer

€ 1.50

Hapja e shërbimit eBanking (view only)

3.Transferet Kombëtare hyrëse

Transferet Ndërkombëtare dalëse 1

€ 0.00

Urdhërpagesa periodike kombëtare

E-BANKING

2.Transferet Kombëtare dalëse

Tarifa për transfer hyrës

Urdhërpagesat periodike
Urdhërpagesa periodike brenda BPB

€15.00 + shpenzimet e bankës korresponduese

1. Pagesat ndërkombëtare dalëse "OUR", përfshijnë edhe të gjitha shpenzimet e bankës korrespondente
-Në rastet e pranimit të transfereve hyrëse ndërkombëtare në valutën USD, CHF, GBP në mungesë të llogarisë së
klientit në valutën përkatëse, do të konvertohen me kursin ditor në llogarinë EUR të përcaktuar nga urdhëruesi.
-Në rastet kur valuta kredituese (USD dhe CHF) konvertohet në valutën EUR, atëherë vlenë tarifa e shpenzimeve
së valutës EUR.
Shënim:
-Provizioni për transfere ndërkombëtare në valutat tjera përveç EUR, do të aplikohet vlera e njejtë sikurse në
valutën EUR përveç që do të jetë valuta e transferuar. P.sh.: Min 15 EUR; min 15 USD; Min 15 CHF.
-Komisioni për deponim në USD dhe CHF do të aplikohet në kundërvlerë të valutës EUR

Rilëshimi i kodeve për eBanking ekzistues

€ 3.00

Mirëmbajtja mujore

€ 0.50

Pagesa për resetim të PASSWORD-it

€ 3.00

M-BANKING
Shërbimet M-banking
Hapja e shërbimit mBanking (view only)

Pa pagesë

Hapja e shërbimit m-Banking për transaksione

€ 10.00

Rilëshimi i kodeve për mBanking ekzistues

€ 3.00

Mirëmbajtja mujore

€ 0.50

KARTELAT

POS Terminalet

Kartela Visa Electron

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës
Aplikimi/lëshimi i kartelës

€ 2.50

Rilëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo skadimit)

€ 3.50

Aplikimi/lëshimi i kartelës për personat e autorizuar

€ 2.50

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

€ 0.10

ATM transaksionet
Tarifa për tërheqjen e parave në ATM BPB
Tarifa për tërheqjen e parave në ATM e bankave

€ 0.10
2.50%, min €3.00

të tjera brenda dhe jashtë Kosovës
Tarifa për deponim të parave në ATM-të e BPB-së
Tarifa e konvertimit për tërheqjen e parave në

Pa pagesë
1.00%

ATM-të jashtë Kosovës në valuta tjera
Gjenerimi i bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

€ 0.30

Tarifa për tërheqjet me kartelë të lëshuar nga bankat tjera jashtë

€ 5.00

Kosovës, në ATM të BPB-së

1.00%

Tarifa e konvertimit për blerjet përmes POS terminaleve

1.00%

jashtë Kosovës në valuta tjera
Tërheqjet kesh përmes POS terminaleve

2.50%, min €3.00

Kartela Deponuese Biznes
Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës
Aplikimi/lëshimi i kartelës

€ 5.00

Aplikimi/lëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo

€ 5.00

skadimit)
Aplikimi/lëshimi I kartelës për personat e autorizuar

€ 5.00

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes

€ 0.10

ATM transaksionet
Tarifa për deponim të parave në ATM të BPB-së

Pa pagesë

Kartela Visa Classic / Classic Business

POS Terminalet
Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Pa pagesë

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve jashtë Kosovës

Pa pagesë

Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve jashtë Kosovës

1.00%

Aplikimi/lëshimi i kartelës

€ 5.00

Tarifa e konvertimit për blerjet përmes POS terminaleve

1.00%

Aplikimi/lëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo

€ 5.00

jashtë Kosovës në valuta tjera
Tërheqjet kesh përmes POS terminaleve

skadimit)
2.50%, min €3.00

Aplikimi/lëshimi I kartelës për personat e autorizuar

€ 5.00

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

€ 1.00

ATM transaksionet

Kartela Visa Electron Business

Tarifa për tërheqjen e mjeteve në ATM brenda dhe jashtë

Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës

3.00%, min €5.00

ndërtesave të BPB-së

Aplikimi/lëshimi i kartelës

€ 5.00

Rilëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo skadimit)

€ 5.00

Aplikimi/lëshimi i kartelës për personat e autorizuar

€ 5.00

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes

€ 0.10

Tarifa për tërheqjen e mjeteve në ATM-të e bankave të tjera

3.00%, min €5.00

brenda dhe jashtë Kosovës
Tarifa e konvertimit për tërheqjen e mjeteve në ATM-të jashtë

1.00%

Kosovës në valuta tjera
Gjenerimi i bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

€ 0.30

Tarifa për tërheqjet me kartelë të lëshuar nga bankat tjera jashtë

5.00 €

Kosovës, në ATM të BPB-së

ATM transaksionet
Tarifa për tërheqjen e parave në ATM BPB
Tarifa për tërheqjen e parave në ATM e bankave të tjera brenda

POS Terminalet
€ 0.10
2.50%, min €3.00

dhe jashtë Kosovës
Tarifa për deponim të parave në ATM të BPB-së
Tarifa e konvertimit për tërheqjen e parave në ATM jashtë

pa pagesë
1.00%

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Pa pagesë

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve jashtë Kosovës

1.00%

Tarifa e konvertimit për blerjet përmes POS terminaleve jashtë

1.00%

Kosovës në valuta tjera
Tërheqjet kesh përmes POS terminaleve

3.00%, min €5.00

Kosovës në valuta tjera
Gjenerimi i bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

€ 0.30

Tarifa për tërheqjet me kartelë të lëshuar nga bankat tjera

€ 5.00

jashtë Kosovës, në ATM të BPB-së

Kartela Visa Installment
Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës
Aplikimi/lëshimi i kartelës
Aplikimi/lëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo

Pa pagesë
€ 5.00

skadimit)
Aplikimi/lëshimi I kartelës për personat e autorizuar

€ 5.00

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

€ 1.50

Norma e interesit te rregullte vjetor

16.00%

Kamatë vonesa ditore

0.07%

ATM transaksionet

Kartela e mbajtur dhe rivendosja e PIN në ATM

Tarifa për tërheqjen e mjeteve në ATM brenda dhe jashtë

3.00%, min €5.00

ndërtesave të BPB-së
Tarifa për tërheqjen e parave në ATM-të e bankave të tjera

3.00%, min €5.00

Pa pagesë

Kartela e mbajtur në ATM jashtë ndërtesave të BPB-së

Pa pagesë

Kartela e mbajtur në ATM e bankave tjera

brenda dhe jashtë Kosovës
Tarifa e konvertimit për tërheqjen e parave në ATM-të jashtë

Kartela e mbajtur në ATM brenda ndërtesave të BPB-së

1.00%

Kosovës në valuta tjera

€ 2.00

Tarifa për resetim të PIN-it në ATM

€ 1.50

Ndalesa për hulumtim të transakcionit me kartela

€ 25.00

(CHARGEBACK)

Tarifa për tërheqjet me kartelë të lëshuar nga bankat tjera jashtë

€ 5.00

Kosovës, në ATM të BPB-së
Gjenerimi i bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

Tarifat tjera për kartela

€ 0.30

Tarifa mujore për pasqyrën e qarkullimit të kartelës me email

POS Terminalet

Tarifa mujore për pasqyrën e qarkullimit të kartelës për herën e

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Pa pagesë

dytë dhe në degë

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve jashtë Kosovës

Pa pagesë

Norma vjetore e interesit ndëshkues (Visa Classic dhe Visa

Tarifa e konvertimit për blerjet përmes POS terminaleve jashtë

€ 2.00
24.00%

Business Classic)

1.00%

Pagesat ONLINE përmes kartelës

Kosovës në valuta tjera
Tërheqjet kesh përmes POS terminaleve

Pa pagesë

Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM (2 x

3.00%, min €5.00

1.00%
€ 1,000.00

€500) Visa Debit

Këstet e kartelës për PI

Këstet e kartelës për biznese

0€ deri €30.00

1

0€ deri € 250.00

3

€30.01 - €60.00

3

€250.01- €500.00

6

€60.01 - €100.00

6

€500.01 - €750.00

9

€100.01 - €500.00

12

€750.01- €1,000.00

12

€500.01 - €5,000.00

36

Kartelat për pensionist Visa Electron 1
Aplikimi/lëshimi për mbajtësin e llogarisë

Kartela Visa Revolving

Pa Pagesë

Tarifa për tërheqjen e mjeteve ne ATM BPB

Pa Pagesë

Bilanci i llogarisë në ATM të BPB-së

Pa pagesë

Mirëmbajta e kartelës

Pa pagesë

Rilëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit)

€ 2.50

Aplikimi/lëshimi/rilëshimi për personat e autorizuar

€ 2.50

Tarifa për ndërrimin e PIN

€ 1.50

€ 5.00

Gjenerimi I bilancit të llogarië në ATM tjera

€ 0.30

Aplikimi/lëshimi I kartelës për personat e autorizuar

€ 5.00

Ndërrimi i PIN-it

€ 1.50

1. Llogaritë pensionale gëzojnë nivel të njëjte të shërbimit dhe tarifave si të gjithë klientët e
tjerë që mbajnë llogari në BPB,
përjashtuar nga kategoritë e cekura më lart.

Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës
Aplikimi/lëshimi i kartelës
Aplikimi/lëshimi (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo

Pa pagesë

skadimit)

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

€ 1.50

Pagesa minimale mujore

10.00%

Interesi i rregullt vjetor

16.00%

Kamatë vonesa ditore

0.07%

ATM transaksionet
Tarifa për tërheqjen e mjeteve në ATM brenda dhe jashtë

3.00%, min €5.00
3.00%, min €5.00

brenda dhe jashtë Kosovës
Tarifa e konvertimit për tërheqjen e mjeteve në ATM-të jashtë

Aktivizimi për SMS banking

Pa pagesë

SMS Notifikimi

Pranimi i çdo mesazhi

€ 0.15

SMS Bilanci

Pranimi i çdo mesazhi

€ 0.15

SMS Top Up

Çdo transaksion i realizuar

€ 0.20

SMS DUO

Çdo transaksion i realizuar

€ 0.20

Mirëmbajtja vjetore (për klient)

ndërtesave të BPB-së
Tarifa për tërheqjen e mjeteve në ATM-të e bankave të tjera

SMS Banking

1

€1.00

1. Mirëmbajtja vjetore vlen për klient, nëse ka të paktën një SMS Banking

1.00%

Kosovës në valuta tjera
Tarifa për tërheqjet me kartelë të lëshuar nga bankat tjera jashtë

€ 5.00

Kosovës, në ATM të BPB-së
Gjenerimi i bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

€ 0.30

Shërbimi i Qendrës së Thirrjeve
Qendra e thirrjeve

POS Terminalet

Kodi identifikues i klientit ( Shërbimi automat folës)

Pa pagesë

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë

Pa pagesë

Informata mbi gjendjen e llogarisë

Pa pagesë

Tarifa për blerjet përmes POS terminaleve jashtë Kosovës

Pa pagesë

Informata të detajuara mbi transaksionet hyrëse dhe dalëse

Pa pagesë

Tarifa e konvertimit për blerjet përmes POS terminaleve jashtë

1.00%

Kosovës në valuta tjera
Tërheqjet kesh përmes POS terminaleve
Shënim:
- Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së BQK-së,
- Deponimet në bankomate ofrohen vetëm në Euro deri në 9,995 EUR. "

3.00%, min €5.00

në llogari
Informata mbi këstin e kredisë

Pa pagesë

Informata mbi gjendjen e OVD

Pa pagesë

Informata mbi transaksionet me kartelë

Pa pagesë

Kalkulimi i detyrimit në kartelat e kreditit

Pa pagesë

Ri-aktivizim në rast të bllokimit të M-Token-it E-banking

Pa pagesë

Ri-aktivizim në rast të bllokimit të kodeve të M-Banking

Pa pagesë

Resetim (rivendosje) të fjalëkalimit për E-banking

Pa pagesë

KREDI PËR KLIENTË INDIVIDUAL
Shuma

Norma e
interesit p.v.

Maturiteti

Shpenzimet e
Menaxhimit

Norma
Efektive
e Interesit

Ekspozime
kreditore të
mbuluara me
KESH
(me kesh të
afatizuar >0%)

Norma
Efektive
e Interesit
3.2%

Deri 84 Muaj
Duke filluar

Deri 120 Muaj
Renovim te banimit

3.2%

500€ - 5,000€

Deri 84 Muaj

10.5%

1.0%

11.4%

5,001€ - 10,000€

Deri 84 Muaj

10.0%

1.0%

10.8%

Deri 120 Muaj

8.5%

1.0%

9.1%

8.5%

1.0%

9.0%

7.5%

1.0%

8.0%

7.5%

1.0%

7.9%

6.9%

1.0%

7.4%

Shënim: Ekspozimet kreditore nuk duhet të tejkalojnë maturitetin e afatizimit ose bllokimit të keshit
-Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të
kredisë së shënuar në çmimore.
-Ju lutem, vizitoni Këshilltarët për Marëdhënie me Klientë në Zyret e bankës për llogaritjen e detajuar të çdo lloj
kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I BPB-së, me kërkesë të klientit. Banka llogaritë
normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të
interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes BPB-së dhe klientit.
- Nëse nuk është përcaktuar ndryshe, interesi llogaritet mbi bazën e interesit të thjeshtë duke pëdorur metodën
aktual/ ditët aktuale.
- p.v. për vit (norma vjetore e interesit)
- Për çdo vonesë në pagesë të të gjitha ekspozimeve kreditore do të aplikohet kamatë-vonesa

6.9%

1.0%

7.3%

-Klientët te cilët marrin pagën përmes ndonjë banke tjetër dhe/ose Klientëve që Burim kryesor kanë të hyrat nga
Biznesi (biznesi tejkalon 50% të të Hyrave nga paga), norma e interesit është +1% mbi normë e interesit standard
për klientët të cilët marrin të hyrat përmes BPB-së

nga +3% mbi
normën e afatizuar

10,000€ -20,000€

0.25%

Deri 180 Muaj blerje te
shtepise, baneses, truallit

3.2%

per ndertim, dhe ndertim

Renovim te banimit
Klientët të
cilët marrin
të hyrat
përmes BPB-së
klientët
ekzistues dhe
klientët e ri

Shpenzimet e
Menaxhimit

Maturiteti

Norma e interesit p.v.

Deri 180 Muaj blerje te

te shtepise

shtepise, baneses, truallit
per ndertim, dhe ndertim
te shtepise
Deri 120 Muaj
Renovim te banimit
20,001€ - 30,000€

Deri 180 Muaj
blerje te shtepise, baneses,
truallit per ndertim, dhe
ndertim te shtepise
Deri 120 Muaj
Renovim te banimit

mbi 30,000€

Deri 180 Muaj blerje te
shtepise, baneses,
truallit per ndertim, dhe
ndertim te shtepise

KREDI PËR BIZNESE DHE AGROBIZNESE
Eksperienca
minimale e
biznesit

Shuma

Klientët të
cilët
marrin
pagën kesh

Maturiteti

Norma e
interesit p.v.

Shpenzimet e
Menaxhimit

Shuma

Norma
Efektive
e Interesit

500€ - 5,000€

Deri 84 Muaj

19.9%

2.0%

22.7%

5,001€ - 10,000€

Deri 84 Muaj

18.9%

2.0%

21.5%

Deri 120 Muaj

17.9%

2.0%

20.1%

Kredi

Renovim te banimit
Deri 180 Muaj blerje te
mbi 10,000€

shtepise, baneses,

17.9%

2.0%

Së paku 6 muaj eksperiencë në Biznes
Maturiteti

Shpenzimet e
Menaxhimit

Norma
Efektive
e Interesit

3,000€ - 5,000€1

Deri 120 muaj

18.0%

1.5%

20.1%

5,001€ - 10,000€

Deri 120 muaj

15.0%

1.0%

16.4%

10,001€ - 20,000€

Deri 120 muaj

12.0%

1.0%

13.0%

20,001€ -50,000€

Deri 120 muaj

9.5%

1.0%

10.2%

50,001€ - 100,000€

Deri 120 muaj

8.5%

1.0%

9.1%

100,001€ - 150,000€

Deri 120 muaj

1.0%

8.5%

> 150,000€

20.0%

Norma e
interesit p.v.

8.0%
E negociueshme

truallit per ndertim, dhe
ndertim te shtepise

Mbitërheqje
për
persona
Fizik

Norma e interesit p.v.

Maturiteti

Shpenzimet e
Menaxhimit

14%

Deri 36 Muaj

1.5%

Norma
Efektive
e Interesit
15.6%

Mbitërheqje /
Linjë
Kreditore

Norma
Efektive
e Interesit

Norma e
interesit p.v.

Shpenzimet e
Menaxhimit

Deri 12 muaj

18.0%

2.0%

22.2%

Deri 12 muaj

16.8%

2.0%

20.8%

10,001€ - 20,000€

Deri 12 muaj

14.6%

1.0%

16.9%

20,001€ -50,000€

Deri 12 muaj

12.6%

1.0%

14.6%

50,001€ - 100,000€

Deri 12 muaj

10.5%

0.5%

11.6%

100,001€ - 150,000€

Deri 12 muaj

0.5%

11.0%

Shuma

Maturiteti

1,000€ - 5,000€
5,001€ - 10,000€

> 150,000€

10.0%
E negociueshme

1 Shuma minimale e aplikimit të kredisë për Biznese, për klientët e rinjë është 5,000€.

KREDI PËR KLIENTË INDIVIDUAL DHE BIZNESE / AGROBIZNESE
Norma e interesit p.v.
Ekspozime
kreditore
të mbuluara
me KESH
(me kesh
të afatizuar /
bllokuar me
0%)

Maturiteti

Shpenzimet e
Menaxhimit

Norma
Efektive
e Interesit
2.1%

Deri 84 Muaj
Deri 120 Muaj
Duke filluar
nga +2.0%

Renovim te banimit
Deri 180 Muaj blerje te

0.25%

2.1%

shtepise, baneses, truallit
per ndertim, dhe ndertim
te shtepise

Shënim: Ekspozimet kreditore nuk duhet të tejkalojnë maturitetin e afatizimit ose bllokimit të keshit

2.1%

Shënim:
-Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit
më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
-Ju lutem, vizitoni Këshilltarët për Marëdhënie me Klientë në Zyret e bankës për
llogaritjen e detajuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret
nga stafi i BPB-së, me kërkesë të klientit. Banka llogaritë normën efektive të interesit në
Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit
dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes BPB-së dhe klientit.
- Nëse nuk është përcaktuar ndryshe, interesi llogaritet mbi bazën e interesit të thjeshtë
duke pëdorur metodën aktual/ ditët aktuale.
- p.v. për vit (norma vjetore e interesit).
- Për çdo vonesë në pagesë të të gjitha ekspozimeve kreditore do të aplikohet
kamatë-vonesa
- Norma efektive e interesit është kalkuluar duke marrë për bazë datën 1 Janar 2017

LETËR KREDITË

GARANCIONET

Letër Kreditë dokumentare

Garancionet kombëtare
a)Garancionet kombëtare të mbuluara me Kesh
(bllokim te mjeteve)
b)Garancionet kombëtare të mbuluara me Kesh

0.50 %, min. € 25.00

me mjete të afatizuara 0% (TDA)
c)Garancione kombëtare të financuara
Shpenzimet administrative për të gjitha garancionet

a) L/C për import me mbulesë me kesh prej 100.00%

0.50% vjetore , min. € 25.00

4.00%, min. € 25.00
0.5% min. 50.00€

kombëtare të financuara
Garancione kombëtare për tender
Të mbuluara me kesh

0.20% e shumës për kuartal min.25.00€ i njëhershëm

Të mbuluara me kesh dhe mjete të afatizuara 0 % (TDA)

0.20% e shumës për kuartal min.25.00€ i njëhershëm

Të financuara , dhe te mbuluara me kolateral

0.50% e shumës për kuartal min.50.00€ i njëhershëm

Ndryshimi i kushteve të garancioneve për tender

€ 25.00 i njëhershëm

Letërpërkrahjet

€ 50.00 i njëhershëm

1.50% vjetore, shpenzimet e menaxhimit min. € 50.00 +

Lëshimi i L/C

shpenzimet e bankave të jashtme (korrespondente dhe/apo tjera)

Varet nga shpenzimet e bankës së jashtme

Konfirmimi i L/C nga një bankë korrespodente

(korrespondente dhe/ apo tjera)
Ndryshimi i L/C

€ 30.00

Pranimi i Dokumenteve

€ 50.00
€ 35.00

Pagesa e L/C
b) L/C për import të financuara nga banka

5.00% provizioni vjetor min. € 75.00

Lëshimi i L/C

0.50% shpenzimet e menaxhimit min. € 50.00

Shpenzimet Manipulative
Konfirmimi nga banka korrespodente

Varet nga shpenzimet e bankave të jashtme

Ndryshimi i L/C

€ 30.00 + shpenzimet e bankave të jashtme

( korrespondente dhe/apo tjera)
(korrespondente dhe/apo tjera)

Garancionet ndërkombëtare
a) Garancionet e mbuluara me kesh ( bllokim të mjeteve)

1.00% vjetore min. 50.00€ + shpenzimet
e bankave të jashtme (korrespodente dhe / apo tjera)

b) Garancionet ndërkombëtare të mbuluara me Kesh

1.00% vjetore min. 50.00€ + shpenzimet

me mjete të afatizuara 0% (TDA)

e bankave të jashtme (korrespondente dhe / apo tjera)

c) Garancionet ndërkombëtare të financuara

5% vjetore min. 50.00€ + shpenzimet administrative+
shpenzimet e bankave të jashtme
(korrespondente dhe/ apo tjera )

Shpenzimet administrative për të gjitha garancionet

0.5% min. 50.00€

ndërkombëtare të financuara

Të mbuluara me kesh

Sipas çmimorës

Të mbuluara me kolateral

Sipas çmimorës

0.50% min. € 50.00

Njoftimi

€ 30.00

Transferi i L/C dhe ndryshimet

€ 50.00

Pranimi i Dokumenteve

€ 50.00 + shpenzimet e dërgesës përmes postës

Kthimi i dokumenteve me kërkesë të lëshuesit

Jo klient € 25.00

Këshillat
d) Të përgjithshme

€ 30.00 + shpenzimet e bankave të jashtme

€25.00

€ 50.00

Diskrepancat (gabimet)

€ 50.00

Njoftimi i amadamentit
Konfirmimi i L/C

0.50% varësisht nga risku i shtetit që e lejon, min. €100 për
kuartal

€30.00 + shpenzimet e bankave te jashtme
(korrespondente dhe/apo tjera)

Garancion me kundër-garancion nga banka e klasës së parë

c)Eksportimi i L/C

(korrespondente dhe/apo tjera)

Zgjatja e garancionit- ripërtërirja

Ndryshimi i garancionit ndërkombëtar

€ 35.00

Pagesa e L/C

Ndryshimi i L/C së garancionit

Të përgjithshme

Ndryshimi i garancionit

€ 50.00

Pranimi i Dokumenteve

1.00% shpenzimet e menaxhimit, min.€ 50.00

Shpenzimet e SWIFT-it

€ 5.00

Kopja e SWIFT-it

€ 3.00

Garancioni i informuar (këshillë)

€50.00

Dërgesa e ankesës së garancionit të informuar

€50.00

Verifikimi i nënshkrimeve të garancioneve të lejuara

€40.00

nga bankat tjera
Anulimi i garancioneve

35.00€ (garancionet për tender pa pagesë)

Pagesa e garancionit të kërkuar

0.20% për shumën e kërkuar min. € 20.00

KËRKESA SPECIALE PËR DOKUMENTE NGA KLIENTI
VIZA konfirmimi

€ 2.50

Konfirmimi i pagesës së kredisë

€ 10.00

Raporti i detajizuar për transfere/shpenzimet bankare

€ 20.00
€ 5.00

Raporti mbi tatimin e mbajtur
Raportimi elektronik i pasqyrave të llogarisë - ditore/javore

€ 5.00 - mujore
€ 5.00

Konfirmimi mbi qarkullimin e biznesit
konfirmimi mbi llogarinë e hapur

€ 2.00

Kërkesa për ndryshimin e pengut

€ 20.00

Ndryshim i pengut në MTI (për njësi )

€ 5.00

Verifikimi i regjistrimit në MTI

€ 2.50

Ndryshimi i hipotekës për ekspozimet kreditore aktive

€ 50.00

Identifikimi financiar

€ 2.00

Konfirmim që nuk posedon llogari

€ 5.00

Kopja e dokumenteve
deri në 6 muaj

€ 2.00

mbi 6 muaj

€ 5.00

Për herën e dytë (1 muaj)

€ 1.00

1 deri në 6 muaj

€ 2.00

mbi 6 muaj

€ 5.00

Raporti mbi gjendjen e llogarisë

Hulumtimi i pagesës-interne(mbas afatit të konfirmimit prej 48h) €15.00+shpenzimet e bankës korresponduese
Rimbursimet e ATK-së për kuponat fiskal

Pa pagesë

Kopja e SWIFT-it

€ 1.00

Konfirmimi për auditor

€ 20.00

Rr. UÇK, nr. 153,
10000 Prishtinë, Kosovë
informata@bpbbank.com
038 620 620 | 0800 50000
www.bpbbank.com

