
Linja e Financimit te Garancise Bankare

Komisioni i përdorimit të linjës

Komisioni i administrimit

Penaliteti në rast ekzekutimi të 

kërkesës për pagesë nën Garanci 

Linjë e mbuluar me cash

Linjë e mbuluar me kolaterale 

të tjera

Linjë e mbuluar me cash

Linjë e mbuluar me kolaterale 

të tjera

Linjë e mbuluar me cash

Linjë e mbuluar me kolaterale 

të tjera

EUR 200.00

0.5 % - 1 % i negociueshem

1 % i negociueshem 

1 % - 2.5 % i negociueshem 

N/A

10%

GARANCI BANKARE 
1

Përshkrimi i komisionit Monedha

1.  Këshillim paraprak Nuk aplikohet

Komisioni i lëshimit mbi shumën e vlefshme të Garancisë

8.  Pagesa nëse ekzekutohet 0.40 % e shumës së paguar min. Euro 100.00 – max. Euro 500.00

2.  Komision Aplikimi, Drafti  Euro 20.00  e aplikueshme vetëm kur transaksioni finalizohet 

- Tekst Standart 0.15% min.  EUR 150.00 (parapagim)

7.  Rritje shume dhe shtyrje afati mbi 1 (një) muaj Komisioni i lëshimit mbi shumën e re të Garancisë

5.  Rritje shume Komisioni i lëshimit mbi shumën e shtuar

3.  Komisioni i Lëshimit

- Tekst jo standart 0.25% min. Euro 170.00  (parapagim)

4.  Amendim formal/ Shtyrje afati deri në 1(një) muaj Euro 50.00

PRODUKTET E FINANCAVE TREGTARE PER KLIENTET KORPORATE

Shenime:

1. Komisionet e Garancive Bankare aplikohen për të gjitha llojet e Garancive bankare duke përfshirë Kundër-garancitë dhe Stand by Letter of Credit

2. Ky komision aplikohet kur kancelimi iniciohet nga aplikanti

3. Ky komision aplikohet në momentin e lëshimit, amendimit, kancelimit dhe pagesës

4. Ky komision do te aplikohet ne ato raste kur nga ana e klientit do të kërkohet lëshimi i garancisë bankare vetëm me kolateral në cash/amendimi i shumës dhe 

afatit brenda dy ditë pune që pasojnë ditën e paraqitjes (zyrtarisht ose ne rruge elektronike) të Kërkesës Paraprake Urgjente per Garanci Bankare

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do të kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit.

12.  Komisione të Bankave të tjera Sipas rastit

9.  Kancelimi 
2 Euro 50.00

10.  Swifti 
3 Euro 10.00

11.  Posta Kosto aktuale

13.  Tarifa për kerkesa urgjente ⁴ EUR 500.00

6.  Shtyrje afati mbi (1) një muaj



1.  Komisioni i lëshimit 0.10 % min. Euro 50,00 (parapagim)

2.  Angazhimi 
1 2 % vjetore. i pagueshëm çdo tremujor mbi shumën e vlefshme të 

garancisë. në fillim të çdo tremujori

3.  Pagesa nëse ekzekutohet 0.40 % e shumës së paguar min. Euro 50.00

GARANCI BANKARE TE LESHUARA ME KUNDERGARANCI NGA BANKA TE TJERA

Pershkrimi i komisionit Monedha

7.  Zgjatje afati
Amendimi Formal + Komisioni i Angazhimit mbi shumën e 

vlefshme kur lind  

8.  Swifti 
3 Euro 10.00

9.  Posta Kosto Aktuale

4.  Amendimi Formal Euro 50.00

5.  Kancelimi 
2 Euro 50.00

6.  Rritja e shumës së Garancise Komisioni i lëshimit mbi shumën e shtuar

2.  Njoftimi pa përgjegjësi tek klienti Euro 100.00

3.  Njoftimi i amendimit të një Garancie të njoftuar pa përgjegjësi 

nga banka tek klienti 
Euro 20.00

4.  Transmetimi i Amendimit të një Garancie të njoftuar pa 

përgjegjësi nga banka tek një bankë tjetër 
Euro 20.00

Shenim: 

1. Ky komision do të aplikohet në fillim të çdo tremujori në datat 01 Janar, 01 Prill, 01 Korrik, 01 Tetor. Komisioni do kalkulohet nga data e lëshimit të BG-së deri 

në datën e skadencës së kundërgarancisë 

2. Ky komision aplikohet kur kancelimi inicjohet nga Banka që ka lëshuar kundërgarancinë. 

3. Ky komision aplikohet në çdo rast përveç rastit  kur Garancia i njoftohet klientit 

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do te kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit. 

GARANCI BANKARE TE NJOFTUARA PA PERGJEGJESI NGA ANA E BANKES 

Pershkrimi i komisionit Monedha

1.  Transmetimi pa përgjegjësi në një bankë tjetër Euro 100.00

8.  Pagesa në mbërritje nga një kërkesë për pagesë e transmetuar 

nga Raiffeisen Bank për qëllime autentifikimi 
3 Euro 30.00

9.  Komision per sherbimin e autentifikimit te garancive bankare te 

njoftuara tek perfituesi me leter 
EUR 50.00

10.  Komision per sherbimin e transmetimit te pranimit/refuzimit 

te amendimit/kancelimit te nje garancie bankare qe nuk eshte 

njoftuar nepermjet bankes tone

EUR 50.00

5.  Kancelim
1 Euro 30.00

6.  Transmetimi i Kancelimit të një Garancie të njoftuar pa 

përgjegjësi nga banka tek një bankë tjetër
Euro 20.00

7.  Transmetim i një kërkese për pagesë për qëllime autentifikimi 
2 Euro 400.00

11.  Swifti 
4 Euro 10.00

12.  Posta Kosto Aktuale

Shenim: 

1. Ky komision aplikohet kur kancelimi inicjohet si nga klienti ynë dhe kur inicjohet nga banka 

2. Ky komision aplikohet edhe në rastet kur garancia nuk është e njoftuar nëpërmjet bankës tonë 

3. Ky komision aplikohet kur llogaria e specifikuar në kërkesën për pagesë të transmetuar, në të cilën do të kreditohen fondet është llogari e klientit me Raiffeisen 

Bank Sh.a 

4. Ky komision aplikohet në çdo rast përveç rastit  kur Garancia i njoftohet klientit 

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do të kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit. 



Komisioni i Administrimit

Komisioni i Përdorimit të Linjës

Linjë e mbuluar me cash

Linjë e mbuluar me kolaterale 

të tjera

Linjë e mbuluar me cash

Linjë e mbuluar me kolaterale 

të tjera

0.5 % - 1 % i negociueshem

1 % - 2.5 % i negociueshem 

1. LETER KREDI IMPORTI

Pershkrimi i komisionit Monedha

1 - Përgatitja e Letër Kredisë

1.1 - Njoftim Paraprak Nuk aplikohet

2.1 - Komisioni i Lëshimit 
1 

2.1.1 - Për LC me vlefshmëri mbi (1) një vit 0.25 % e shumës min Euro 100.00 (parapagim)

2.1.2 - Për LC me vlefshmëri nën (1) një vit 0.20 %  e shumës min Euro 70.00 (parapagim)

1.2 - Këshillimi i Klientit Nuk Aplikohet

1.3 - Përgatitja e Draftit  (për çdo transaksion që finalizohet) Euro 20.00

2 - Hapja e Letër Kredisë 
1 

3 - Amendimi i Letër Kredisë:

3.1 Amendim Formal/Reduktim Afati Euro 50.00

3.2 Zgjatje Afati

Euro 50.00 + 0.05 %  e shumës së vlefshme të LC (duke përfshirë 

shumën e shtuar nëse kërkohet në momentin e këtij amendimi) në 

momentin e amendimit
 3

2.2 - Pagesa e Letër Kredisë L/C 
2 

2.2.1 - Pagesë e menjëhershme 0.35 % për çdo pagesë, min Euro 70.00

2.2.2 - Pagesë e shtyrë 0.30 % per çdo pagesë, min Euro 70.00

5 - Mospërdorimi i Letër Kredisë 
5 0.10 % e shumës së papërdorur. min. Euro 50.00; max. Euro 1,000.00

6 - Komision për dokumentat e papaguara, të cilat qendrojnë në 

Raiffeisen Bank Sh.a më gjatë se 1 (një) muaj nga data e 

prezantimit 
6

 Euro 40.00 në muaj

3.3 Shtimi i shumës së Letër Kredisë

Komisioni i parashikuar për Hapjen e Letër Kredisë në varësi të 

vlefshmërisë së LC-së që nga hapja. i cili aplikohet mbi shumën e 

shtuar min Euro 70.00 

3.4 Kancelimi/Reduktimi i shumës së Letër Kredisë
0.10 % e shumës së kanceluar/reduktuar. min. Euro 50.00; max. Euro 

1,000.00

4 - Komision për Parregullsi në Dokumentacion
4 Euro 50.00 për çdo set dokumentash

Linja e Financimit të Letër Kredisë

EUR 200.00

1 % i negociueshem 

7 - Komisione të Bankave të tjera 
7 Sipas rastit

8 - Swifti 
8 Euro 10.00

9 - Posta Kosto aktuale 



3 - Komisioni i Konfirmimit 
2 

0.20 % për tremujor min. Euro 50.00 (ose fraksion i saj, mbi shumën 

e vlefshme të Letër Kredisë, e aplikueshme në fillim të çdo tremujori 

të vitit) duke përfshirë periudhën e pagesës së shtyrë 

4 - Amendimi i Letër Kredisë:

4.1 Amendimi Formal Euro 50.00  

Shenim: 

1. Në rast se nuk specifikohet ndryshe në marrëveshjen me klientin për hapjen e një Letër Kredie, këto komisione aplikohen në llogarinë e klientit në momentin që 

ato lindin dhe me t’u paguar nuk rimbursohen nga ana e bankës

2. Këto komisione do të parapaguhen në rast se klienti aplikant është Institucion Shtetëror që operon me Thesarin e Shtetit, ndërkohë që për të gjithë klientët e 

tjerë do të mbahen për çdo pagesë në datën e ekzekutimit të saj. 

3. 0.05% e shumës së vlefshme të Letër Kredisë do të aplikohet shtesë përveç Euro 50,00 vetëm nëse në momentin e kërkesës së amendimit LC-ja është më e 

shkurtër se një vit dhe mbas amendimit vlefshmëria e saj e tejkalon një vit nga data e çeljes së saj.

4. Ky komision i aplikohet Përfituesit të Letër Kredisë për çdo set dokumentash me parregullsi që nuk është konform kushteve të saj. 

5. Ky komision aplokohet kur Letër Kredia skadon e papërdorur. Shuma e papërdorur e Letër Kredisë kthehet në llogarinë e klientit dhe komisioni kalkulohet mbi 

shumën e papërdorur

6. Banka e mban këtë komision në rast se klienti refuzon pagesën e menjëhershme të dokumentave si rrjedhoje e parregullsive ose nëse klienti nuk ka instruktuar 

bankën që t’i kthejë dokumentat mbrapsht tek prezantuesi

7. Këto komisione aplikohen bazuar në marrëveshjen mes aplikantit dhe përfituesit dhe gjithashtu bazuar në artikullin 37c të UCP 600

Një Bankë që instrukton një bankë tjetër për të kryer shërbime është përgjegjëse për çdo kosto apo shpenzim (komisionet) që i lindin Bankës tjetër në lidhje me 

këto instruksione. Në rast se një Letër Kredi thekson që komisionet janë për llogari të përfituesit dhe këto komisione nuk mund t’i merren përfituesit apo ti zbriten 

nga shumat që përfiton nën këtë Letër Kredi, Banka lëshuese mbetet e angazhuar për pagimin e këtyre komisioneve. Një Letër Kredi apo amendim nuk duhet të 

theksojë që njoftimi i një Letër Kredie tek përfituesi do të bëhet me kusht që banka njoftuese të marrë komisionet për këtë shërbim.

8. Ky komision do të aplikohet në rastet kur një Letër Kredi lëshohet, amendohet, kancelohet dhe paguhet.

 

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do të kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit

LETER KREDI EKSPORTI

1 - Njoftim Paraprak Nuk aplikohet

2 - Komisioni i njoftimit  
1 0.10 % e shumës totale të Letër Kredisë, parapagim min. Euro 70.00

5 - Pagesa e Letër Kredisë:

5.1 - Pagesa e menjëhershme 0.20 % për çdo pagese min. Euro 50.00 

5.2 - Pagesa e shtyrë 0.20 % për çdo pagese min. Euro 60.00

4.2 Kancelimi Euro 100.00

4.3 Rritje/Ulje e shumës së Letër Kredisë Euro 50.00 

4.4 Zgjatje Afati Euro 50.00

9.  Njoftimi i kërkesës për kancelim tek një bankë e tretë Euro 40.00 + swifti 

10.  Swifti Euro 10.00

11.  Posta Kosto aktuale

6.  Transferimi i Letër Kredisë 0.20 % min Euro 50.00 + swifti 

7.  Njoftimi i Letër Kredisë tek një bankë e tretë Euro 150.00 + swifti 

8.  Njoftimi i amendimit tek një bankë e tretë Euro 40.00 + swifti 

Shenime: 

1. Këto komisione do mbahen nga llogaria e klientit në momentin e njoftimit të Letër Kredisë dhe me t’u paguar nuk rimbursohen nga ana e bankës

2. Ky komision do të aplikohet në fillim të çdo tremujori të vitit në datat 01 Janar, 01 Prill, 01 Korrik dhe 01 Tetor. 

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do të kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit



1.  Dërgim Dokumentacioni 0.15 % min. Euro 50.00 – max. Euro 400.00

2.  Pagesë e mbërritur për dokumenta të pranuar
0.15 % e shumës së shënuar në shkresën shoqëruese. min. Euro 50.00 

– max. Euro 100.00

3.  Kthyer papaguar nga banka mbledhëse Euro 40.00

MBLEDHJE DOKUMENTACIONI (INKASO)  

Pershkrimi i komisionit Monedha

1. MBLEDHJE DOKUMENTACIONI (INKASO)  PER EKSPORT

Shenime:

1. Ky komision aplikohet në rast dërgimi dokumentacioni dhe pagese.

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do të kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank në ditën e aplikimit.

2. MBLEDHJE DOKUMENTACIONI (INKASO)  PER IMPORT

1.  Njoftim Klienti për mbërritje dokumentacioni 0.15 % min. Euro 50.00 – max. Euro 300.00

2.  Pagesë e dokumenteve të pranuara nga klienti 0.20 % min. Euro 50.00 – max. Euro 400.00

4.  Kthyer me kërkesë të klientit aplikant Euro 50.00

5.  Swifti 
1 Euro 10.00

6.  Posta Kosto Aktuale

6. Posta Kosto Aktuale

Shenime:

1. Ky komision i aplikohet bankës dërguese 

2. Ky komision applikohet në çdo rast përveç kur klienti njoftohet për dokumentat e marra nga banka. Ky komision aplikohet në çdo rast përveç rastit kur klienti 

njoftohet për dokumentat e marra nga banka.

Komisionet janë të shprehura në Euro dhe do te kalkulohen në monedhën respektive duke aplikuar kursin mesatar të Raiffeisen Bank Sh.a në ditën e aplikimit

3.  Dokumenta të kthyera refuzuar nga klienti Euro 50.00

4.  Dokumenta të kthyera me kërkesë të bankës dërguese 
1

Euro 50.00

5.  Swifti 
2

Euro 10.00


