
1.0 LEKE  USD EUR GBP CHF

1.1.1 200 2.00 1.50 1.50 1.50

1.1.2

1.1.3 500 5.00 4.00 4.00 4.00

1.1.4

Nxjerrje llogarie brënda muajit  me afat maximal deri në një vit 100 0.80 0.80 0.80 0.80

Nxjerrje llogarie me kërkesë per afat mbi 1Vit (Old Statement) 150 1.00 1.00 1.00 1.00

Në favor të një depozite Ekstra

Në favor të një llogarie rrjedhëse

1.1.7

1.1.8

1.2 

1.2.1

1.2.2 Pa Komision            2.0                 1.5                    1.5                      1.5 

1.2.3

1.2.4

1.2.5 500 5.00 4.00 4.00 4.00

Një nxjerrje llogarie brënda muajit  me afat maximal deri në një vit

Nxjerrje llogarie me kërkesë per afat mbi 1Vit (Old Statement) 150 1.00 1.00 1.00 1.00

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.3 

1.3.1

1.3.2 Pa Komision 2.00 Pa Komision 1.50 1.50

1.3.3

1.3.4

1.3.5 500 5.00 4.00 4.00 4.00

Dy nxjerrje llogarie brënda muajit  me afat maximal deri në një vit

Nxjerrje llogarie me kërkesë per afat mbi 1Vit (Old Statement) 150 1.00 1.00 1.00 1.00

1.3.7

1.3.8

1.3.9 Komision POS

1.3.10 Komision Kod QR 

1.3.11

1.4 

1.4.1 1,250 12.00 11.00 11.00 11.00

1.4.2

1.4.3

1.4.3

1.4.4 500 5.00 4.00 4.00 4.00

Pa limit-nxjerrje llogarie brënda muajit  me afat maximal deri në një vit

Nxjerrje llogarie me kërkesë per afat mbi 1Vit (Old Statement) 150 1.00 1.00 1.00 1.00

1.4.6
1.4.7
1.4.8 Komision POS
1.4.9 Komision Kod QR 

1.3.11

1.5 

1.5.1

1.5.2 500

1.5.3

1.5.4 300

1.5.5 300

2.0 

Llogari Standarte dhe Paketa Digi

Për shumat 0 - 3.500 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Paketa Baze

Për shumat 0 - 5.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Paketa Premium

Për shumat 0 - 20.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Llogari Standarte dhe Paketa Digi

Për shumat 3.501 - 30.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Paketa Baze

Për shumat 5.0001 - 30.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Paketa Premium

Për shumat 20.001 - 30.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera) 

Për shumat 0 - 30.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera)

Për shumat 30.001 - 150.000 EUR (ekuivalenti në monedhat e tjera)

Për shumat 0 - 150.000 EUR  (ekuivalenti në monedhat e tjera)

Për shumat 150.001 - 500.000 EUR (ekuivalenti në monedhat e tjera)

Mbi 500.000 EUR (ekuivalenti në monedhat e tjera)

2.4

2.5 200 1.5 1.5

Llogaria rrjedhese Standard dhe Paketat - BIZNESET E VOGLA

350 ALL

550 ALL / 4.5 EUR

Pa Komision

1.4.5 Nxjerrjet e llogarisë/kerkese
Pa Komision

Paketa PREMIUM

Micro Business Standard

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter/Permbarues Privat* Pa Komision

1.1.5 Nxjerrjet e llogarisë/kerkese

Nxjerrjet e llogarisë/kerkese
Pa Komision

Raiffeisen ON Sipas kushteve te produktit****

Paketa BAZË

1.2.6

Depozitimi fillestar dhe balanca minimale e mbetur

Mbyllja e llogarisë Pa Komision

1.3.6

Komision Mujor për Kartën e Debitit Master lëshuar për llogarinë rrjedhëse ne ALL Pa Komision

Komision Mujor për Kartën e Debitit Master lëshuar për llogarinë rrjedhëse ALL dhe EUR Pa Komision

Komision Mujor për Kartën e Debitit Master lëshuar për llogarinë rrjedhëse ALL dhe EUR Pa Komision

Komision mujor për Paketën e shërbimeve

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Pa Komision

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter* Pa Komision

2.2

2.3

Depozitime ne llogarite e te treteve

Pa Komision

200 ALL

0.3 % e shumës

Depozitime ne llogarite personale

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Permbarues Privat* Pa Komision

Pagesë automatike në favor të Lotaria Kombëtare Pa Komision

Tërheqje cash me dy ditë 

pune njoftim paraprak

Pa Komision

Komision Fiks 250 EUR

1 % e shumës

Pa Komision

Depozitim fillestar dhe balanca minimale e mbetur

Komision/Interesa kredie 20% zbritje per Kom. Administrimi

0.1% zbritje per IR

Amendimi i ngurtësimit të fondeve

Pa Komision

0.5 % e shumës

Komisionet e veprimeve Cash (per gjithe klientet)

Per sherbime te tjera bankare (pagesa etj), do te aplikohen kushtet e punes ne fuqi, me te cilat klienti do te njihet perpara kryerjes se veprimit, nepermjet publikimeve qe behen ne deget e bankes si dhe ne faqen zyrtare te 

RBAL. 

Ju lutemi, informohuni qe pervec ndryshimit te komisionit mujor te kartes Master Debit Card e cila eshte e shprehur me lart sipas paketes qe ju keni perzgjedhur, duhet te njiheni edhe me kushtet e tjera te punes se kartes te 

cilat jane te publikuara ne web-in zyrtar te bankes si edhe te afishuara ne deget tona;

(**) Klienti nuk do të paguajë komision për shërbimin, por do të paguajë komisione sipas kushteve të punes në fuqi për procesimin e pagesës për cdo pagesë të kryer nga Banka. Per pagesat periodike klienti duhet te sigurohet 

qe ne mbarim te dites se punes, 1 dite perpara dates se perzgjedhur, te kete gjendje te mjaftueshme ne llogarine e tij (shuma + komision).

(***) Për pagesen automatike të faturave të shërbimeve utilitare klienti duhet te sigurohet që të kete fonde të mjaftueshme në llogarinë e tij gjatë gjithe ditës së punës në datën e përcaktuar për kryerjen e pagesës dhe diteve ne 

vazhdim.

(****) Keto komisione jane subjekt ndryshimeve sipas kushteve te punes se produktit & fushatave promocionale.

Për industritë e mëposhtme, Raiffeisen Bank Sh.A nuk mund të procesoje pagesat e tyre me jashte bazuar ne Politikat e Grupit dhe te Bankes Korrespondete me te cilen RBAL vepron. Kategorite:Zyrat e kembimit valutor, 

Payment Provider - Kompani që kane si aktivitet : Adult entertainment dhe prodhim, montim, tregtim te armeve

Shenim:

Nese do te kete ndryshime ne kushtet e ofrimit te sherbimeve / produkteve bankare, klienti do te njoftohet ne perputhje me kushtet e kontratave qe ka nenshkruar me Banken per produktet/sherbimet perkatese. 

Biznesi "Agro Familjar" dhe "Agro Fermere" do të kenë të njëjtat kushte pune si "Micro Business Standard" dhe nuk mund të segmentohet ne Paketat e Biznesit Micro

Biznesi Micro Business Ambulant ka të njëjtat kushte pune si "Micro Business Standard" 

Kushtet e "Micro Business Standard" janë kushtet standarte të një llogarie rrjedhëse. Kushtet e punes që nuk përmenden në paketat e biznesit aplikohen sipas kushteve të "Micro Business Standard".

(*) Për Llogaritë Rrjedhëse Noter/ Permbarues Privat, nuk do të ketë depozitim fillestar dhe balancë minimale të mbetur, njëkohesisht kjo llogari nuk do te komisionohet dhe 

nuk do të gjenerojë interesa kreditore dhe debitore. 

Klienti Noter përvec llogarisë rrjedhëse Noter është i detyruar të ketë gjithmone te hapur një llogari rrjedhëse/paketë Mikro tek e cila do të mbahen komisionet mujore 

përkatëse.

Raiffeisen ON Sipas kushteve te produktit****

jo me shume se 2.0% komision

jo me shume se 1.0% komision

jo me shume se 2.0% komision
jo me shume se 1.0% komision

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Permbarues Privat* Pa Komision

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Permbarues Privat*

Raiffeisen ON 

Nxjerrjet e llogarisë/kerkese
Pa Komision

Raiffeisen ON 

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Pa Komision

Kushte Pune për Klientet sipas Marrëveshjes me Lotaria Kombëtare

Sipas kushteve te produktit****

Komision/Interesa kredie 
20% zbritje per Kom. Administrimi

0.1% zbritje per IR

Depozitimi fillestar dhe balanca minimale e mbetur

Komision Mujor për Kartën e Debitit Master lëshuar për llogarinë rrjedhëse ne EUR EUR 1

1.1.6 Pagesë fikse periodike**
Pa Komision

I dashur klient, tarifat e publikuara i referohen muajit Prill 2021. Nëse keni nevojë për informacion shtesë, ju lutem drejtohuni pranë stafit të degëve tona në të gjithë Shqipërinë.

Webpage: https://www.raiffeisen.al/alb/business/pages/tarifat-dhe-kushtet/

2.1

Sipas kushteve te produktit****

Paketa DIGI

Komision mujor për Paketën e shërbimeve

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter* Pa Komision

Depozitimi fillestar dhe balanca minimale e mbetur

Komision mujor për Paketën e shërbimeve

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter* Pa Komision

Depozitimi fillestar dhe balanca minimale e mbetur

Tërheqje cash me një ditë 

pune njoftim paraprak

Tërheqje cash brenda dites 

(pa njoftim paraprak)

Pa Komision

Pagese automatike e faturave të shërbimeve utilitare *** 50 LEKE / pagesë

Emetimi i ngurtësimit të fondeve - Standard


