
Kredite e Pasiguruara

Segmenti

Afati

Shuma e financimit 

*Shuma dhe afati i kredisë përcaktohen gjatë analizës financiare

Monedha

Norma e Interesit 

Komisioni i Administrimit

Komisioni i sigurimit  te jetes per kredi

Komision për ripagim total / të pjesshëm kur kredia eshte me Interes te ndryshem

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Segmenti

Monedha

Norma e Interesit *

Komisioni i Administrimit

Komisioni i sigurimit  te jetes per kredi

Komision për ripagim total / të pjesshëm kur kredia eshte me Interes te ndryshueshem

Komision për ripagim total / të pjesshëm kur kredia eshte me Interes Fiks nqs mbyllet para vitit 

te fundit

Komision për ripagim total / të pjesshëm kur kredia eshte me Interes Fiks nqs mbyllet gjate vitit 

te fundit

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Segmenti

Afati

Shuma e Financimit
Monedha

Norma e Interesit 

Komisioni I Administrimit

Komisioni i sigurimit  te jetes per kredi

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Afati

Monedha  ALL   EUR  

Norma e Interesit  TRIBOR + 1%   Euribor + 4.8%  

Komisioni I Administrimit  1%  (Min 1.500  Max 100.000 ALL) 

Komision për ripagim total / të pjesshëm

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Afati

Shuma e financimit - Për klientët që marrin Pagën në RBAL

Shuma e financimit - Individë me Garanci Monetare

Monedha  ALL   EUR   USD   GBP  

Interesi

 - Për klientët që marrin Pagën në RBAL

-  Individë me Garanci Monetare

TRIBOR + 10.1% 

TRIBOR + 1.5%  

Euribor + 11% 

Euribor + 5%

Libor + 11% 

Libor +5%
 Libor + 7%  

Komision administrimi - Për klientët të cilët e marrin Pagën nëpërmjet RBAL

Komision administrimi - Individë me Garanci Monetare 1% - Max  140.000 ALL 1% - Max  1.000 EUR 1% - Max  1400 USD 1% - Max  800 GBP

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë.
TRIBOR + 24.6 % 

TRIBOR + 19.35%
 Euribor+ 20%   Libor + 20%   Libor + 20%  

Afati

Shuma e financimit per Paga+ & Paga Standarte

Monedha

 - Për klientët që marrin Pagën në RBAL

- Klientë të tjerë me të ardhura të verifikueshme Interesi

- Komision Administrimi për klientët "Paga+"

- Komision Administrimi për klientët e tjere

Komision për ripagim total / të pjesshëm

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë.

Shënim: Raiffeisen BANK sh.a., e përcakton normën e interesit të kredise suaj bazuar tek Tribor/Euribor/Libor(1-vjecar) për Kreditë në ALL/EUR/USD/ plus një perqindje fikse për gjithë periudhën e kredisë . Normat e 

Tribor/Euribor/Libor ndryshojnë cdo ditë pune bankare dhe mund t’i gjeni të publikuara edhe në sportelet e RBAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Pas periudhës me normë interesi fikse për pjesën e mbetur të afatit të kredisë deri në maturim do të aplikohen interesat në fuqi sipas segmentit të klientit.

**Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Afati i maturimit të garancisë monetare

Deri në 80% të garancisë monetare

 ALL 

 9.1.5 Kredia Ekspres

 6 - 48 muaj  

48% e këstit në vonesë

 9.1.2 Kredia e Shpejte

0.5% mbi principalin e mbetur

 9.1.3 Kredi me Garanci Monetare

Paketa Standard: 2.5% e shumes se kredise                                                                                                                                                          

Paketa Extra: 3.5% e shumes se kredise

 ALL 

 TRIBOR + 10%  

2%

6 - 36 muaj

48% e këstit në vonesë

100,000 - 200,000

Paga+

0% mbi principalin e shlyer

2%

0% mbi principalin e mbetur

 9.1.1 Kredi Personale

 Paga +  

 6 - 84 muaj  

100.000 - 1.500.000 ALL                                                                        

Paga Standarte

 6 - 84 muaj  

 100.000 - 1.000.000 ALL                                             

ALL

SD: Tribor + 9.6% NSD: Tribor + 11.6%

Paketa Standard: 2.5% e shumes se kredise                                                                                                                                                          

Paketa Extra: 3.5% e shumes se kredise

48% e këstit në vonesë

SD & NSD

ALL

48% e këstit në vonesë

2%

Min 3.000 ALL - Max. 20.000 ALL

0% mbi principalin e mbetur

Fushata e Kredise Personale 2 Korrik - 31 Dhjetor 2018

1% mbi principalin e mbetur

o 5.9% interes fix për vitin e parë të kredisë, pasuar nga norma e ndryshueshme e interesit sipas segmentit të klientit

o 4.9% normë interesi fikse për kredi 1-vjeçare 

o 7.5% normë interesi fikse për kredi 2-vjeçare

o 9% normë interesi fikse për kredi 3-vjeçare

Paketa Standard: 2.5% e shumes se kredise                                                                                                                                                          

Paketa Extra: 3.5% e shumes se kredise

48% e këstit në vonesë

 6 - 300 muaj 

Shuma e Financimit

 Minimum   

100.000 LEK 

800 EUR 

800 USD  

  1% (Min 10 Max 800 EUR / USD)

0%

 Maksimum   

12,000,000 LEK 

100.000 EUR 

100.000 USD 

 USD  

 Libor + 4.8%  

 3.000 ALL 

5% of the loan amount  

10.000 - 300.000 ALL  

 TRIBOR + 11.6% 

TRIBOR + 16.6%  

1% mbi principalin e mbetur - kur kredia mbyllet para vitit te fundit 

0.5% mbi principalin e mbetur - kur kredia mbyllet gjate vitit te fundit

 9.1.4 Overdraft  (Kredi Kufi)

1 deri në 3 paga


