
Kredite e Pasiguruara

Segmenti

Afati

Shuma e financimit 

Monedha

Komisioni i Administrimit

Komisioni i sigurimit  te jetes per kredi

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

ndryshueshem

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

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Afati

Monedha

Norma e Interesit - Individe me cash collateral

Komisioni I Administrimit

Komision për ripagim total / të pjesshëm

Penalitetet për pagim të vonuar të këstit të kredisë

Afati - Për individë me Garanci Monetare

Shuma e financimit: 

- Për klientët që marrin Pagën në RBAL

- Për individë me Garanci Monetare
Monedha
Interesi:

 - Për klientët që marrin Pagën në RBAL

- Për individë me Garanci Monetare
Komision administrimi: 

- Për klientët që marrin Pagën në RBAL

- Për individë me Garanci Monetare
Penalitetet për pagim të vonuar të detyrimit:

- Për klientët që marrin Pagën në RBAL

- Për individë me Garanci Monetare

Afati

Shuma e financimit Paga+  & NSD

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.

 Paga +  Paga Standarte

Kliente rrezik minimal***: 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 8.15%

Kliente ekzistues rrezik i mesem***: 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 8.40%

Kliente rrezik i pranueshem***: 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 8.65%

 Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 9.9%

Kliente te rinj: 6 muaj - 96 muaj                                                                                                                                                                     

Kliente ekzistues: 6 muaj - 120 muaj                                                                                                                                        

 6 muaj - 84 muaj

Shuma e Financimit

LEK

Kliente rrezik minimal***: Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 10.15%

Kliente ekzistues rrezik i mesem***: Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 10.40%

Kliente rrezik i pranueshem***: Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 10.65%

EUR

Kliente rrezik minimal ***:  EURIBOR + 9.25%

Kliente rrezik i mesem ***: EURIBOR + 9.5%

Kliente rrezik i pranueshem ***: EURIBOR + 9.75%

LEK: Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 11.9%

EUR: Euribor + 9%

 9.1.2 Kredi me Garanci Monetare

 6 - 300 muaj 

48% e këstit në vonesë

Paketa Standard: 2.5% e shumes se kredise                                                             

         Paketa Extra: 3% e shumes se kredise

Paketa Standard: 2.5% e shumes se kredise                                                                                                                         

Paketa Extra: 3% e shumes se kredise

0% mbi principalin e mbetur

Norma e Interesit

Kliente te rinj rrezik minimal ***:

 100,000 LEK/725 EUR - 2,500,000 LEK/19,000 EUR  

Kliente  te rinj rrezik i mesem & rrezik i pranueshem***: 

100,000 LEK /725 Eur - 2,000,000 LEK/ 15,000 EUR

Kliente ekzistues rrezik minimal ***: 

100,000 LEK/725Eur - 3,000,000 LEK/22,500 EUR

Kliente  te rinj rrezik i mesem & rrezik i pranueshem***: 

 100,000 LEK/725 EUR - 2,500,000 LEK/19,000 EUR         

100,000 LEK- 2,000,000 LEK

725 EUR - 15,000 EUR

LEK & EUR* LEK & EUR*

Shënim : Raiffeisen BANK sh.a., e përcakton normën e interesit të kredise suaj bazuar tek Interesi i Bonove të Thesarit (1-vjecar) për Kreditë në LEK plus një perqindje fikse për gjithë periudhën e kredisë.

Interesi i Bonove të Thesari 12-mujore rezulton nga ankandet e zhvilluara, rezultatet e të cilave shpallen në të njëjtën ditë të organizimit të ankandit dhe publikohen në faqet respektive të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë. 

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

*Kredia personale do të ofrohet në euro vetëm per klientët  premium që e marrin pagën në euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

** Për të gjithë aplikimet për kredi personale deri më 31 Janar 2022. 

***Perllogaritja e pikesimit ( e cila percakton rrezikun e ulet apo te pranueshem ) bazohet mbi te dhenat e klientit: socio-demografike,financiare, marredhenia e klientit me banken dhe  korrektesia e tij ne shlyerjen detyrimeve ndaj 

subjekteve kreditore. Referuar ne keto kritere dhe bazuar ne analizen financiare do te percaktohet shuma dhe afati i kredise. Klientët që paraqesin rrezik minimal kanë nivel pikësimi 0.5-2.5, klientët që paraqesin rrezik të mesëm kanë nivel 

pikësimi 3, ndërsa klientët që paraqesin rrezik të pranueshëm kanë nivel pikësimi 3.5.

     10.000 - 500.000 LEK  

 LEK 
 Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 11.9% 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 16.9%  
 3.000 LEK 

5% e shumes se kredise

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

48% e këstit në vonesë

 6 - 48 muaj  

0% mbi principalin e shlyer

 9.1.4 Kredia Ekspres

Afati i maturimit të garancisë monetare

1 deri në 3 paga

Deri në 80% të garancisë monetare

48% e këstit në vonesë

 Maksimum   

14,000,000 LEK / 100.000 EUR 

 LEK   EUR  

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 1.3%  

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 24.9 % 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 19.65%

Euribor+ 20%  

Euribor+ 20% 

0%

1% e limitit (Max  140,000 LEK)

0%

1% e limitit (Max  1,000 EUR)

 1% (Min 1.500  Max 100.000 LEK)   1% (Min 10 Max 800 EUR )

 9.1.3 Overdraft  (Kredi Kufi)

 LEK EUR

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 10.4% 

Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 1.8%  

Euribor + 11% 

Euribor + 5%

 Euribor + 4.8%  

 9.1.1 Kredi Personale

 Paga +  Paga Standarte

0% e shumes se kredise

2% e shumes se kredise

Min 3.000 LEK - Max. 20.000 LEK /  Min  30 EUR - Max 300 Eur

0% mbi principalin e mbetur

48% e këstit në vonesë

Fushata e Kredise Personale 01 - 31 Janar 2022

LEK

 Minimum   

100.000 LEK / 800 EUR 


