
KOMISIONET

Pa Komision

0.20% Min 700 ALL / Max 3.000 ALL

Pa Komision

Të një klienti në RBAL Pa Komision

Të një klienti me llogari në 

Bankën tjeter
0.10% Min 500 ALL / Max 2.500 ALL

2% Min 3.000 ALL / Max 20.000 ALL

ҪEQET

ҪEQET PËR TRANKSASIONE JASHTË 

VËNDIT*
Ҫeqet me shumë >350 Euro (ekuivalente në monedha të tjera)

^ Ҫeqet e bankave të tjera, kreditohen në llogarinë e përfituesit. Në qoftëse përfituesi nuk ka një llogari në Banke, ҫeku merret vetem për arkëtim.

*Shenim: 

(I)    Shuma e një ceku për klerim duhet të jetë më e madhe se 350 Eur (ekuivalent 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 i monedhes 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 4-8 jave.

Merret për arketim 

(pas konfirmimit, kreditohet ne nje llogari)

Pranimi i Ҫeqeve 

Personale

Pranimi i Ҫeqeve 

Bankare

ҪEQET PËR 

TRANKSASIONE

BRËNDA VËNDIT^

Kur paguhen menjëre duke kredituar llogarinë rrjedhëse në RBAL

Kur paguhen menjëre duke kredituar llogarinë rrjedhëse në një bankë tjetër

Pagesë në Arkë


