
Shenim* Paga+ janë të gjithë klientet paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank 
**Paga Standarte janë të gjithë klientet paga e të cileve kalon nëpërmjet një banke tjetër 
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0 

 

Normat e interesit dhe kushtet promocionale të ofertës deri më 30 Qershor 2019, për kreditë për blerje 
shtëpie dhe konsumatore me hipotekë në monedhën Eur dhe Lekë, për klientët premium janë si me 
poshtë: 

Eur 

Blerje shtëpie 

2.5% interes fiks për vitin e parë  
3.0% interes fiks për 3 vitet e para  

Konsumatore me hipotekë  
3.15% interes fiks për vitin e parë  
3.65% interes fiks për 3 vitet e para  

LEK 

Blerje shtëpie 

3.5% interes fiks për vitin e parë  
5.0% interes fiks për 3 vitet e para  

Konsumatore me hipotekë  
 
4.5% interes fiks për vitin e parë  
5.9% interes fiks për 3 vitet e para  
 

Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje në komisionin e administrimit 

Kushtet e produktit 

 Si klientë premium ju perfitoni një shumë kredie per blerje shtepie deri në 200'000 Euro ose 
ekuivalenti në Lek dhe deri në 100'000 Euro ose ekuivalenti në Lek per kredinë konsumatore me 
hipotekë.  

 Deri në 80 % financim për blerjen e shtëpisë tuaj dhe deri në 70 % të vlerës së shtëpisë tuaj per kredinë 
kosumatore me hipotekë. 

 Afati deri në 30 vjet, duke ju krijuar mundesinë e kësteve të përballueshme për kredinë për blerje 
shtëpie dhe afat deri në 15 vite nese do të aplikoni për kredinë konsuamtore me hipotekë. 

 Përqindje fikse mbi normën bazë të interesit për të gjithë jetën e kredisë, që ju krijon sigurinë dhe 
komoditetin për të menaxhuar drejt koston e investimit tuaj në kredinë për shtëpi dhe atë kosumatore 
me hipotekë. 

 Normat e interesit më konkuruese në treg. 

Pas periudhës me norma fikse si më lart sqaruar, për kredine tuaj do të aplikohen normat standarte të 
interesit si me poshte: 

Norma e Interesit për klientët Premium Paga+* dhe Paga Standart ** është: TRIBOR + 1.25% 

Norma e Interesit për klientët Premium Paga+ dhe Paga Standart është: TRIBOR + 2% 

Norma e Interesit për klientët Premium Paga+ dhe Paga Standart është: EURIBOR + 5.25% 

Norma e Interesit për klientët Premium Paga+ dhe Paga Standart është: EURIBOR + 6% 
Për më shumë informacion mund të kontaktoni me Menaxherin tuaj të Dedikuar Premium ose të 
drejtoheni në degen më të afërt.  


