Ne fuqi nga 08.03.2018
CEQET PER BIZNESET KORPORATA dhe SE
Bllok ceqesh( 10 fleta)
Në monedhën lokale (lek):
Pranimi:
- ceqe të vetat
- ceqe të tjera
Për arkëtim
Në monedhë të huaj:
Pranim:
- ceqe të vetat
- ceqe te tjera
Marrje për arkëtim
Ceqe ne USD te derguara per klerim permes
RBI
Ceqe te kthyer ta papaguar

Kosto DHL per dergim ceku

500 Lek
pa komision
pa komision
0.15% min. 20 Euro, max. 30 Euro
0.1% min.20 Euro, max. 30 Euro

pa komision
0.3% min. 20 Euro, max. 200 Euro
0.3% min 80 Euro, max. 250 Euro
Komision sipas kushteve te bankes
korrespondente RBI
Komision sipas kushteve te bankes
korrespondente 'RBI' dhe bankes kleruese
'Bank of America'
Sipas destinacionit per dergim ceku

Shënim: Ceqet në valutë të ndryshme nga EUR dhe USD, mund të paguhen në EUR sipas kursit të
këmbimit që përdor banka jonë korrespondent, ose në monedhën origjinale. Në rastin kur klienti
dëshiron të paguhet në monedhën origjinale, përvec komisioneve të mësipërme, shtohen
shpenzimet e DHL-së sipas destinacionit perkates se dergeses.
*Shenim:
(I) Shuma e një ceku për klerim duhet të jetë më e madhe se 350 Eur (ekuivalenti në monedha të
tjera). Ceqe me vlere më të vogël se 350 Euro (ekuivalente në monedha të tjera) nuk do të kryhet
klerimi.
(II) Në monedhën EUR do të pranohen ceqe vetem nga vëndet e Bashkimit Europian. Nuk pranohet
për klerim, pavarsisht shumës dhe monedhës, ceqe të leshura nga Greqia, Qipro, Malta.
(III) Ne monedhen USD do të pranohen ceqe të lëshuara vetem nga bankat në USA (Shtetet e
Bashkuara të Amerikës) me vlere <=8000 USD.
(IV) Ceqe ne monedhen AUD/CAD/GPB/CHF/JPY do të pranohen vetëm në qofte se kane origjinë
nga shteti ku monedha është zyrtare. Ceqet në valutë të ndryshme nga EUR/USD do të kryhet
konvertimi në EUR sipas kursit të këmbimit që perdor banka jonë korrispondente.
(V) Ceqet në valutë të huaj me vlerë mbi 8000 Euro pranohen vetem për arketim dhe kreditohen
pasi bëhet pagesa finale. Disponibiliteti i fondeve në llogarinë e klientit, në kushte normale, do të
kërkoje 6-8 jave.

