
LEK USD EUR GBP CHF

4.1

4.1.1 Depozita Ekstra 2.000 20 20 20 20

4.1.2 Depozita Kursime për Fëmijë (nuk ofrohet me per klientet e rinj) 5.000 50 50 50 50

4.1.3 Depozita me Afat 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4.2

4.2.1 Depozita Ekstra 2.000 20 20 20 20

4.2.2 Depozita Kursime për Fëmijë (nuk ofrohet me per klientet e rinj) 5.000 50 50 50 50

4.2.3 Depozita pa afat (nuk ofrohet me per klientet e rinj) 5.000 50 40 30 -

4.3

Max. 75/muaj Max. 0.55/muaj Max. 0.55/muaj Max. 0.55/muaj Max. 0.55/muaj

4.3.2 Depozita Kursime për Fëmijë (nuk ofrohet me per klientet e rinj)

4.3.3 Depozita pa Afat (nuk ofrohet me per klientet e rinj)

4.3.4 Depozita me Afat

4.4

4.4.1 Depozita Ekstra 

4.4.2
Depozita Kursime për Fëmijë (nuk ofrohet me per klientet e rinj)

Kur paraqitet vetë titullari pasi ka mbushur moshën 18 vjeç

4.5

4.5.1 Depozita me Afat

4.6

4.6.1
Depozita Ekstra                                                                                                                                                                       

Depozita Kursime për Fëmijë (nuk ofrohen me per klientet e rinj)

4.7

4.7.1 Një herë në muaj

4.7.2 Më shumë se një herë në muaj

4.8

4.8.1 Depozita me Afat

4.8.2

Depozita Ekstra                                                                                                                               

Depozita Kursime për Fëmijë  (nuk ofrohen me per klientet e rinj)

Shënim

4.9

4.9.1

Depozita me Afat me kapitalizim interesi ne daten e maturimit

Depozite me Afat me kapitalizim interesi çdo muaj

Depozita me Afat me kapitalizim interesi çdo 3 muaj

Depozita me Afat me kapitalizim interesi çdo 6 muaj

Depozita me Afat me kapitalizim interesi vjetor

4.9.2 Depozita me afat me kapitalizim interesi ne fillim (ne momentin e lidhjes se kontrates).

Ndryshuar me 01.11.2022

        IV Depozitat e Kursimit

Depozitimi fillestar

Mbetja minimale

Komision mirëmbajtje

4.3.1
Depozita Ekstra 

Komisioni mujor mbahet në fund të muajit

10 % mbi Interesin Bruto

Pa Komision

Pa Komision

Pa Komision

Pa Komision

Pa Komision

Komision për mbyllje depozite

100 LEK / gjendje ne llogari nese nuk nuk plotesohet komisioni

Komision për thyerje depozite përpara datës së maturimit

Pa Komision

Pa Komision

Depozitime dhe tërheqje

Printim i gjendjes për Depozitën Ekstra

Pa Komision

Depozita me Afat

Depozita me Afat mund të mbyllet në çdo kohë përpara datë së maturimit.

Penaliteti i aplikuar për thyerjen e Kontratës së Depozitës me Afat përpara datës së

maturimit do të jetë në masën e interesit neto të pëllogaritur / përfituar për gjithë

periudhën, duke filluar nga data e hapjes së depozitës. Ky rregull do të zbatohet edhe

për çdo depozitë të rinovuar.

Depozita me Afat me kapitalizim interesi ne fillim nuk mund te thyhet përpara datës së

maturimit.

Metodologjia e llogaritjes së interesave për depozitat

Interesi Bruto = Vlera e Depzozitës * Norma e Interesit * Numri i ditëve të qëndrimit 

në

Depozitë / Numri i ditëve të një viti (bazë vjetore).

Interesi Bruto = Vlera e Depzozitës në fund të çdo dite * Norma e Interesit / Numri i

ditëve të një viti (bazë vjetore).

1. Normat e interesit shprehen në bazë vjetore.

2. Interesi për depozitën Ekstra dhe Depozitën Kursime për Fëmijë llogaritet mbi vlerën e depozitës në fund të çdo dite.

3. Llogaritja e bazës vjetore për monedhat LEK dhe GBP është 365 ditë, ndërsa monedhat EUR, USD dhe CHF është 360 ditë.

4. Interesi i Depozitës Ekstra në monedhë të huaj, llogaritet si shumatore e interesave të përllogaritura për çdo pjesë të shumës së depozitës, e ndarë sipas bandave dhe normave te interesit të përcaktuara në "Normat 

e Interesit të Depozitave për Klientët Individë".

5. Ne momentin e mbylljes se depozites ekstra mbahet komisioni mujor i muajit paraardhes dhe komisioni i muajit kur behet mbyllja e depozites. Ne kete rast do te aplikohet komisioni maksimal mujor.

Kushtet e thyerjes dhe penaliteti i aplikuar për thyerjen e Kontratës së Depozitës me Afat përpara datës së maturimit


