
1. Emër_Atësi_Mbiemër të Kredimarresit

2. ID (Nr Personal)

3. Numer kontakti/e-mail

4. Emri i Punëdhënësit

5. Numër kontakti/e-mail për punëdhënësin tuaj

6. Në cilën industri operon kryesisht punëdhënësi juaj?

Administratë Publike

Institucione Financiare

Prodhim

7. Si impaktohen te ardhurat tuaja nga situata e COVID19 (Corona Virus)?

Rënie e të të ardhurave personale

7.1. Kjo rënie e të ardhurave është shkaktuar nga:

Vonesë në marrjen e pagës

Reduktim në masën e pagës

Papunësi e përkohëshme

Zgjidhja e kontratës së punësimit

Rritje e shpenzimeve familjare (për ushqim, medikamente etj) si pasojë e situatës së krijuar

Rënie e të ardhurave familjare

Ndërtim

Tregti me pakicë

Industria e tregtisë së makinave

Prodhim Fason

Hoteleri dhe Turizëm

Agrikulturë

Transport dhe logjistikë

Të tjera
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8. Shpjegoni shkurtimisht përgjigjet e pikës 7

Me dërgimin e kësaj kërkese unë kuptoj dhe pranoj sa më poshtë:

Shënim:
Referuar normave ligjore dhe nënligjore në fuqi (përfshirë edhe akteve ndërkombetare të zbatueshme në terriotirn e RSH) si dhe bazuar në 
teorinë e së drejtës, kuptoj dhe pranoj se në asnjë rast shtyrja e kësteve për këtë periudhë 3-mujore nuk do të interpretohet si falje e kredisë 
apo çlirim i palëve debitore/hipotekuese/dorëzane se nga detyrimi i tyre për të shlyer kredinë.

Banka pasi  ka marrë në shqyrtim kërkesën tuaj, ju njofton se këstet  e kredisë tuaj për periudhën  Mars deri në 31 Maj 2020 do të shtyhen 
pa penalitet dhe ju nuk do jeni i detyruar ti paguani ato sipas planit aktual të ripagimit të kredise por detyrimet e përllogaritura të kësaj 
periudhe do të shpërndahet përgjatë jetës së kredisë, re�ektuar në  planin e ri të ripagimit për kreditë me këste. Shuma e detyrimit për linjat 
e kredisë (Overdraft) dhe detyrimi minimimal + interesat për Kartën e Kreditit duhet të paguhet duke �lluar nga muaji Qershor 2020.

Për cdo paqartësi ju lutem na kontaktoni në  +355 4 2381 381 / +355 4 222 72 62

9. Kërkesa për bankën

Pranoj

Formular Shtyrje Kredie
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