RBG.6-T-002

Kushtet e Punës Individ
A. Llogaritë
1

Llogaritë rrjedhëse

1.1

Monedhat

LEK, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD

1.2

Hapja e llogarisë

Pa shpenzim

1.3

Mbajtja e llogarisë

1.3.1

Standard

150 Lek (1.5 Eur/Usd/Gpb/Chf/Aud/Cad) / muaj

1.3.2

Paga Klasik*

100 Lek (1 Eur/Usd/Gpb/Chf/Aud/Cad) / muaj

1.3.3

Paga Super, Llogari kredie, Studenti**, Pensionist** , Llogaria tjeter***

Pa shpenzim

1.4

1.5

1'500 Lek (ose ekuivalent)

Mbyllja e llogarisë

1.4.1

Paga Super, Llogari kredie, Studenti**, Pensionist** , Llogaria tjeter***

500 Lek (ose ekuivalent)

Gjendja minimale

1.5.1

Standard

1'500 Lek, 15 Eur/Usd/Gbp/Chf/Aud/Cad

1.5.2

Llogari Kredie, Page, Studenti** , Pensionist**, Llogaria tjeter***

0

1.5.3

Llogari kredie të klientëve Individe të Fondit Besa****

100 Lek (1 Eur/Usd/Gpb/Chf/Aud/Cad) / muaj

* Klienti i Klasik Paga mund të kalojë në Super Paga, nqs punëdhënësi bën marrëveshje me Bankën,
** Studentë mosha deri në 23 vjeç, vërtetim nga institucioni, vetem llogaria në Lek. Pensionistë (femra mbi 60 vjeç/meshkuj mbi 65 vjeç) dhe çdo moshë të cilëve u kalon pensioni në llogari.
*** Llogari tjeter - është llogaria primare në Lek, kur paga e klientit kreditohet në monedhë të huaj.
**** Llogaritë e kredisë së klientëve të Fondit Besa janë subjekt i kushteve të punës standarde për klientët Individë me përjashtim të gjendjes minimale.
1.6

Nxjerrja e llogarisë

1.6.1

Dërguar automatikisht nga sistemi në adresën elektronike

1.6.2

Printuar në Degë:

Pa shpenzim

1.6.2.1

1 në muaj

0-5 faqe Pa shpenzim + 5lek/çdo faqe plus

1.6.2.2

Të tjera

200 Lek+ 5 lek/faqe / 2 Eur,Usd,Gbp,Chf,Aud,Cad

1.7

Depozitim i keshit *

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.1

Nga: mbajtësi i llogarisë
në Lek
shuma deri në 6'500'000 leke

Pa shpenzim
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1.7.1.1.2

shuma mbi 6'500'000 leke

1.7.1.1.2.1

1 dite-valutë

Pa shpenzim

1.7.1.1.2.2

e njëjta ditë-valutë

0.01% (max. 3'000 Lek)

1.7.1.2

Monedhë e huaj

1.7.1.2.1

shuma deri në 50'000 Eur,Usd,GPB,CHF,AUD,CAD

Pa shpenzim

1.7.1.2.2

shuma mbi 50'000 Eur,Usd,GPB,CHF,AUD,CAD

0.03% (max. 200 Eur,Usd,GPB,CHF,AUD,CAD)

1.7.2

Për pagesë kredie ose kartë krediti

1.7.3

Nga të tjerë:

Pa shpenzim

1.7.3.1

në Lek

0.03% (min. 100 Lek - max. 5'000 Lek)

1.7.3.2

Monedhë e huaj

0.03% (min. 1 Eur - max. 200 Eur, Usd, GPB, CHF, AUD, CAD)

1.7.4

Në monedha metalike**

1.7.4.1

në Lek
*

150 Lek për çdo derdhje në fishek (1 fishek=50 monedha)

Me depozitim të Cash nënkuptohet vetem derdhja në llogari dhe jo pagesat apo likujdimi i detyrimeve ndaj te treteve.
Komisioni nuk aplikohet: 1. kur qëllimi I transaksionit është çelja e Depozitës me Afat.
Nëse Nr. I transaksioneve ditore të depozitimit të keshit është më i madh se 3 (tre) per nje monedhe, për çdo transaksion pasues aplikohen komisionet e depozitimit nga të tjerë.

**
1.8

Vetëm monedhat metalike në Lek pranohen

Tërheqja e keshit *

1.8.1

Nga llogarite individuale:

1.8.1.1

për shumat deri në limitin e terheqjes ditore ne ATM

1.8.2.1
1.8.2.1.1
1.8.2.1.3
1.8.2.1.3.1

Në Lek
shuma nga 75'000 Lek deri 1'000'000 Lek
shuma mbi 1'000'000 Lek
1 dite-valutë

1.8.2.1.3.2

E njëjta ditë-valutë

1.8.2.2
1.8.2.2.1
1.8.2.2.3
1.8.2.2.3.1

Monedhë e huaj
shuma nga 500 Eur deri 7'000 Eur
shuma mbi 7'000 Eur
1 dite-valutë

1.8.2.2.3.2

E njëjta ditë-valutë

100 Lek / 1 Eur
Pa shpenzim
Pa shpenzim
0.1% (max. 5'000 Lek)
Pa shpenzim
Pa shpenzim
0.1% (max. 100 Eur)

* Komision nuk aplikohet: 1. kur qëllimi I transaksionit është terheqja e fondeve te Depozitës me Afat te maturuar, disbursimit te kredise.
1.9
1.10

Debitim direkt
Pagesë periodike

Pa shpenzim
Pa shpenzim
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2. Depozitat dhe kursimet
2.1

Depozitat me Afat

2.1.1

Monedhat

LEK, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD

2.1.2

Shuma minimale

50'000 Lek / 500 EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD

2.1.3

Hapja e depozitës

Pa shpenzim

2.1.4

Mbyllja e depozitës

2.1.4.1

Në maturim

Pa shpenzim

2.1.4.2

Përpara maturimit të 1-rë

Interesi (i perllogaritur ose paguar)

2.2

Depozitat “Fëmija Im”

2.2.1

Monedhat

LEK, EUR

2.2.2

Shuma minimale

10'000 Lek / 100 Eur

2.2.3

Hapja e depozitës

Pa shpenzim

2.2.4

Mbyllja e depozitës

2.2.4.1

Në maturim (në ditelindjen e 18)

Pa shpenzim

2.2.4.2

Përpara maturimit (vetëm me vendim gjykate)

5% të shumës që do të tërhiqet

2.3

Llogaria e Kursimit

2.3.1

Monedhat

LEK, USD, EUR, GBP

2.3.2

Shuma minimale

1'500 Lek / 15 EUR, USD, GBP

2.3.3

Hapja e llogarise

Pa shpenzim

2.3.4

Mbajtja e llogarise

Pa shpenzim

2.3.5

Mbyllja e llogarise

2.3.5.1

Përpara 6 mujorit të 1-rë

1'500 Lek / 15 EUR, USD, GBP

2.3.5.2

Pas 6 mujorit të 1-rë

Pa shpenzim

2.4

Lëshimi i një kontrate depozite dublikatë

500 Lek / kontrate ( Max. 1000 Lek kur janë më shumë se dy kontrata)

B. Pagesat
1.1

nga llogaria

nga arka

100 Lek

300 Lek

Pagesa Thesari, Tatim-Taksa, Sigurim Vullnetar, Doganë

1.1.1

Nga vete tatimpaguesi

1.1.2

Nga të tretë

500 leke
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1.1.3

Pagesa në agjensi doganore të BKT

1.1.3.1

Shuma deri 100'000 Lek

300 Lek

1.1.3.2

Shuma mbi 100'000 Lek

0.3%

1.2

Pagesa per ZRPP (Hipoteka)

1.2.1

Shuma deri 300 Lek

Pa shpenzim

Pa shpenzim

1.2.2

Shuma mbi 300 Lek

100 Lek

200 Lek

100 Lek

200 Lek

Pa shpenzim

Pa shpenzim

1.3

Pagesa fature: OSHEE, Telecom, Vodafone, UKT, etj.

1.3.1

Pagesa fature: Albtelecom, Digitalb me këste

1.4

Pagesa për shpërblimin e fëmijëve

1.5

Pagesa për Institucione Financiare

1.6

Pagesa faturash/detyrimesh nga te trete per kliente te BKT

100 Lek
100 Lek

200 Lek

1.6.1

në Lek

0.5% (min. 500 Lek - max. 15'000 Lek)

1.6.2

Monedhë e huaj

0.5% (min. 5 Eur - max. 200 Eur, Usd, GPB, CHF, AUD,
CAD)

C. Kartat
1. Karta:
1.1

Komision vjetor*

Debiti

Krediti

(MasterCard/Visa)

(MasterCard/Visa)

pa shpenzim

Kartë kryesore: Prima 1'500 Lek;
Prima Gold 3'000 Lek
Kartë shtesë: Prima 750 Lek;
Prima Gold 1'500 Lek

1.2

Pagesë në POS / Internet **

pa shpenzim

pa shpenzim

1.3

Limiti për përdorim në internet

limiti ditor: 70'000 Lek

sipas zgjedhjes

(max. 5 veprime)
limiti mujor: 140'000 Lek
1.4

Tërheqje në BKT (ATM / Dega "Internet" / BKT Smart)

pa shpenzim

2% (min. 500 Lek)

1.5

Tërheqje nga bankat e tjera brenda vendit

2% (min. 450 Lek )

2% (min. 500 Lek)

1.6

Tërheqje nga bankat e tjera jashtë vendit

2% (min. 450 Lek )

3% (min. 500 Lek)
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1.7

Limiti i tërheqjes

limiti ditor: 75'000 Lek

10% e limitit të kartës

(max. 5 veprime)
2.5%

1.8

Interesi për tërheqje (mujor)

1.9

Printimi i kartës / PIN-it

pa shpenzim

pa shpenzim

1.10

Riprintim automatik i kartës

pa shpenzim

pa shpenzim

1.11

Riprintim me kërkesë i kartës +PIN

850 Lek

kartë kryesore: 1,100 Lek

1.12

Riprintim i PIN-it me kërkesë

350 Lek

kartë shtesë:

1.12.1 Riprintim i PIN-it me SMS

200 Lek

550 Lek

kartë kryesore:

350 Lek

kartë shtesë:

175 Lek

kartë kryesore:

200 Lek

kartë shtesë:
1.13

Ndryshim i PIN-it në ATM

pa shpenzim

1.14

pa shpenzim

1.15

Para Xhepi (Cashback) në POS-et e BKT
Periudhë shlyerje

1.16

Minimumi i detyrueshëm i pagesës

25%

1.17

Interesi për detyrimin e mbartur (mujor)

2%

1.18

Interesi për pagesë të vonuar (mujor)

5%

1.19

Komision për pagesë të vonuar

500 Lek

1.20

Komision për tejkalim limiti

1,500 Lek

1.21

Interesi për blerje me këste (mujor)*

1.22

Mbyllja e kartës

100 Lek

pa shpenzim
deri në 40 ditë

deri në 2.5%
pa shpenzim

pa shpenzim

* Sipas ofertave në fuqi të BKT:
Karta e kreditit ofrohet pa komision vjetor për vitin e 1-rë. Oferta e humbet vlefshmërinë e saj nëse karta mbyllet brenda vitit.
Komisioni vjetor i kartës i kthehet kartëmbajtësit në formën e bonusit për blerje mbi 200,000 Lek / 400,000 Lek në vit.
** Nëse Tregtari apo Subjekti pranues e kategorizon veprimin si tërheqje dhe jo si blerje, aplikohen kushtet e tërheqjes.

D. Transfertat e parasë
1. Tranfertat në nisje*
1.1

BKT Shqipëri

1.1.1

Lek

100 Lek

1.1.2

Monedhë e huaj

1 Euro / 1.4 Usd / Eur ekuivalent
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1.2

BKT Kosovë

1.2.1

E njëjta ditë valutë

1.3

Banka të tjera

1.3.1

Lek

1.3.1.1

nga llogaria

nga arka

5 Eur / 7 Usd / Eur ekuivalent

10 Eur /14 Usd / Eur ekuivalent

nga llogaria

nga arka

Spot (1 ditë-valutë)

1.3.1.1.1

shuma deri në 300'000 Lek

200 Lek

500 Lek

1.3.1.1.2

shuma mbi 300'000 - 1'499'999.99 Lek

300 Lek

500 Lek

1.3.1.1.3

shuma nga/mbi 1'500'000 Lek

1'200 Lek

1'500 Lek

1'500 Lek

1'500 Lek

nga llogaria

nga arka

0.15% (Min. 8Eur - Max. 200Eur)

0.20% (min. 15Eur - max. 250Eur)

0.15% (min.10Usd - max.250Usd)

0.20% (min. 20Usd - max. 320Usd)

Eur ekuivalent

Eur ekuivalent

0.20% (min. 15Eur - max. 250Eur)

0.25% (min. 30Eur - max. 300Eur)

0.20% (min. 20Usd - max. 320Usd)

0.25% (min. 35Usd - max. 380Usd)

Eur ekuivalent

Eur ekuivalent

1.3.1.2
1.3.2

Ekpres ( e njëjta ditë-valutë)
Monedhë e huaj *

1.3.2.1

Spot (2 ditë-valutë)

1.3.2.2

Ekspres ( e njëjta ditë-valutë)

1.4

Komision Swift

1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

1.5

Komision për amendim

1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

1.6

Komisione të tjera të bankave korespondente:

1.6.1

Komisione "OUR" për transfertat në nisje në EUR:

1.6.1.1 Transferta në drejtim të Gjermanisë:
1.6.1.1.1

shuma deri në 2,500 Eur

1.6.1.1.2

shuma mbi

2,500 - 12,500 Eur

12 Eur

6 Eur

1.6.1.1.3

shuma mbi

12,500 - 50,000 Eur

25 Eur

1.6.1.1.4

shuma mbi

50,000 Eur

26 Eur

1.6.1.2 Transferta në drejtim të Italisë:
1.6.1.2.1

shuma deri në 50,000 Eur

12 Eur

1.6.1.2.2

shuma mbi

26 Eur

50,000 Eur
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1.6.1.3 Transferta në drejtim të shteteve të tjera:
1.6.1.3.1

shuma deri në 2,500 Eur

10 Eur

1.6.1.3.2

shuma mbi

2,500 - 12,500 Eur

18 Eur

1.6.1.3.3

shuma mbi

12,500 - 25,000 Eur

25 Eur

1.6.1.3.4

shuma mbi

25,000 Eur

26 Eur

1.6.2

Komisione "OUR" për transfertat në nisje në USD:

Nuk Aplikohet N/A

1.6.3

Komisione "OUR" për transfertat në nisje në valutat e tjera GPB, CHF,
AUD, CAD. Etj
Komisione të tjera **
* Transfertat në nisje në monedhë të huaj janë subjekt i rregulloreve të Bankës së Shqipërisë.

Komisione te bankave korespondente

1.7

Komisione te bankave korespondente (nese ka)

**Investigime,amendime, anullime, etj

2. Transfertat në mbërritje

Në llogari

Në arkë

2.1

Nga degë të BKT-së (KS / AL)

Pa shpenzim

1'000 All /10 Eur /14 Usd / Eur ekuivalent

2.2

Nga banka të tjera

2.2.1

Lek

Pa shpenzim

0.20% (min. 1'000Lek - max. 10'000 Lek)

2.2.2

Monedhë e huaj**

0.10% (min. 5 Eur - max. 50 Eur)

0.20% (min.10 Eur - max. 100 Eur)

0.10% (min. 7 Usd - max. 70 Usd)

0.20% (min. 14Usd - max. 140 Usd)

Eur ekuivalent

Eur ekuivalent

2.3

Nga Emigrantë nën 1'000 Eur/Usd/Gbp/Chf/Aud/Cad

Pa shpenzim

2.4

Kthim pagesash të gabuara

1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

2.5

Të dhëna të pasakta

1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

Komision investigimi

1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

2.6

* Komisioni nuk do te tejkaloje shumen e transfertes
** Disponibel ne llogari pas mbulimit me fonde (FCY d+1)
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E. Çeqet
1
1.1
1.1.1
1.2

Çeqet e BKT-së
Shitje bllok me 10 çeqe
vetëm për klientë me llogari rrjedhëse

1'000 Lek (ose ekuivalent)

Lëshim Çek Bankar i BKT-së

1.2.1

në lekë

0.10% (min. 500 Lek - max. 2,000 lek)

1.2.2

në monedhë të huaj* (EUR, CHF, CAD, AUD)

0.15% (min. 10 Eur - max. 100 Eur)

* Lëshimi i çeqeve bankare në monedhë të huaj është subjekt i rregulloreve të BSH.
1.3
1.3.1

Pranim i Çekut dhe i Çekut Bankar të BKT (pagesë e menjëhershme)
kur prezantohet në sportelin e BKT

1.3.1.1

Kreditim në llogari

pa shpenzim

1.3.1.2

Ne arke

aplikohet komisioni sipas pikes: 1.8 Terheqja e Cash - Seksioni A. Llogarite

1.3.2

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

3

kur prezantohet nëpërmjet një banke tjetër

1'500 Lek / 13 Eur / Eur ekuivalent (zbritet nga shuma kur i paguhet përfituesit)

Çeqet e Bankave të tjera në Shqipëri
Çek ose Çek Bankar i Bankave vendase
kreditim në llogari
në lek
në monedhë të huaj

pa shpenzim, +3 ditë pune
0.4% (min. 1,500 Lek / 13 Eur / Eur equiv.), +5 ditë pune

Komisione të tjera

3.1

Stopim pagese për çeqe të lëshuar

3'500 Lek / 25 Eur / Eur equivalent, për çek

3.2

Dërgesë çeku ekspres (DHL)

50 Eur / Eur equivalent

3.3

Kthim i Çekut të papaguar

3.3.1

Shpenzime të BKT* përveç sa më lart (2.1; 3.1)

3'500 ALL / 25 EUR / Eur equivalent

3.3.2

Shpenzime të Bankave të tjera, nëse ka

sipas rastit

3.4

Mesazh SWIFT

8 Eur / Eur equivalent

* Komision shtesë (kthimi i papaguar i çekut nënkupton korrespondenca shtesë, si me klientin edhe me banken korrespondente)
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F. Financa Tregtare*
* Kushtet e Finances Tregtare per individet jane te njejta me kushtet e punes se biznesit

G. Shërbime të tjera
1

Shërbimi i kasetave të sigurimit

1.1

Kasetat e Sigurimit

Komision Vjetor*

Garancia**

1.1.1

Masa1 (6.5x12.5x40 cm)

100 Eur

100 Eur

1.1.2

Masa2 (13x12.5x40 cm)

160 Eur

160 Eur

1.1.3

Masa3 (6.5x25x40 cm)

180 Eur

180 Eur

1.1.4

Masa4 (13x25x40 cm)

300 Eur

300 Eur

1.2

Komision hapje e kasetës me forcë

60 Eur

1.3

Komision për çelës të ri

60 Eur

2

Bono Thesari - Obligacione (Veprime me Titujt)

2.1

Monedha

Lek, Eur

2.2

Komisioni i pjesëmarrjes

1'000 Lek

2.3

Komisioni I pjesëmarrjes për shërbimin e "Shlyerjes së veprimeve të Cash-it për klientët e
Bankës së Shqipërisë" që marrin pjesë direkt në ankandin e Bonove të Thesarit

1'000 Lek

2.4

Bono Thesari (shuma minimale 300'000 Lek / ekuivalenti ne monedhen e emetimit te Titullit)

2.4.1
2.4.1.1

2.5
2.5.1
2.5.1.1

Komision Kujdestarie të Letrave me Vlerë *
për Individë

0.2 % në vit e Vlerës Nominale (Min 1,000 Lek - Max 10,000 Lek)
(ose ekuivalenti ne monedhen e emetimit te Titullit)

Obligacione (shuma minimale 500'000 Lek / ekuivalenti ne monedhen e emetimit te Titullit)
Komision Kujdestarie të Letrave me Vlerë *
për Individë

0.1 % e Vlerës Nominale çdo 6 muaj (2 herë në vit) (Min 500 Lek - Max 5'000 Lek)
(ose ekuivalenti ne monedhen e emetimit te Titullit)

2.6

Tregtimi i Letrave me Vlerë në Tregun Sekondar

Pa shpenzim

2.7

Komision Transferimi nga portofoli i mbajtur në BKT tek një bankë tjetër (në rast transferimi të
Letrës me Vlerë para afatit të maturimit)

0.5% e Vlerës Nominale (min. 1'000 Lek - max. 10'000 Lek)
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2.8

Komision për anullimin e kërkesës për pjesmarrje në ankandin e titujve para datës së ankandit

500 Lek

* Komisioni i Kujdestarisë do të aplikohet në datën e maturimit për Bonot e Thesari dhe per Obligacionet cdo 6 muaj ne daten e pagese se kuponit.
Ne rast se blihet nje obligacion nga portofoli I BKT-se, komisioni I kujdestarise do te aplikohet mbi kuponin e pare pas dates se blerjes.
Ne rast se I shitet nje obligacion BKT-se, komisioni I kujdestarise do te aplikohet mbi kuponin e fundit perpara dates se shitjes.

3. Investigime
3.1

deri ne 2 vjet

2'500 Lek

3.2

nga 2 vjet deri afatin ligjor te ruajtjes se dokumentave

10'000 Lek

3.3

mbi afatin ligjor te ruajtjes se dokumentave, nese disponohen*

25'000 Lek

3.4

Vërtetim gjendje llogarie / depozite/ kredie

1'000 Lek

* afati ligjor I ruajtjes se dukumentave eshte I percaktuar sipas ligjeve ne fuqi

H. Shërbime Bankare Elektronike të ofruara nga dega Internet dhe BKT Smart *
1

Dega "Internet"

1.1

Rregjistrimi

Pa shpenzim

1.2

Tarifa mujore

Pa shpenzim

2

BKT Smart "Mobile Banking"

2.1

Rregjistrimi

Pa shpenzim

2.2

Tarifa mujore

Pa shpenzim

3

Tranfertat në nisje
Pa shpenzim

3.1

midis llogarive te mia

3.2

në degë të BKT-së**

3.2.1

LEK

Pa shpenzim

3.2.2

Monedhë e huaj

Pa shpenzim

3.3

Banka të tjera**

3.3.1

Lek

3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.2

Spot (1 ditë-valutë)
shuma deri në max 1'000'000 Lek
Ekpres ( e njëjta ditë-valutë)

Pa shpenzim
n/a

BKT Kushtet e Punës Individe- (Rishikuar Janar 2019)
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3.3.2

Monedhë e huaj (limiti)

3.3.2.1

Banka të tjera brenda vendit

max. 1,000,000 Lek / Eur equivalent

3.3.2.2

Banka të tjera jashtë vendit ***

(min. 50 Eur - max. 10'000 Eur)

3.3.2.3

Spot (2 ditë-valutë)

0.10% (Min. 5 Eur - Max. 100 Eur)
0.10% (min. 7 Usd - max. 150 Usd)
Eur ekuivalent

3.3.2.4
3.4

Ekpres ( e njëjta ditë-valutë)

n/a
1'000 Lek / 8 Eur / 10 Usd / Eur ekuivalent

Komision SWIFT
*

Shërbimet e ofruar në Dega Internet / BKT Smart, të papërfshira në seksionin "H" kryhen "pa shpenzim".

**

Ne rast te dhenash te pasakta, referojuni kushteve te punes pika D.Transfertat e Parase

*** Transferimi në monedhë të huaj në Banka të tjera jashtë vendit nuk ofrohet nërmjet BKT Smart.
3.5

Pagesat

3.5.1

Pagesa fature: OSHEE, AMC, Vodafone, UKT, etj.

Pa shpenzim

3.5.2

Gjobat e policise rrugore

Pa shpenzim

I. Kredi per Individe
1. Komisionet per Ndryshimet e Kushteve te Kredive Individuale
1.1

Ndryshime në Normë Interesi

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

1.2

Ndryshime në Maturitet

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

1.3

Ndryshime në Monedhën e Kredisë

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

1.4

Ndryshime ne Kolateral

1.4.1

Lirim i pjesshëm i kolateralit

1.4.2

Ndryshim i kolateralit

1% e FSV të kolateralit që do të lirohet (min. 50 Eur)
a) Nëse kolaterali i ri është i njëjtë me objektin e kredisë : Pa shpenzim
b) Nëse kolaterali i ri është i ndryshëm nga objekti i kredisë:1% i vlerës së zbritur
të FSV e cila është diferenca ndërmjet FSV të kolateralit ekzistus - FSV të kolateralit të ri.
(jo më pak se 0.5 % e shumës e mbetur të kredisë, min. 50 Eur)

1.4.3

Ndryshim i dorëzanisë

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

BKT Kushtet e Punës Individe- (Rishikuar Janar 2019)
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1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Dhënia e pelqimit për ndryshime në kushtet ekzistuese (klient dhe staf i BKT-se)
Ndarje/Bashkim
Regjistrimi Ambjenteve Shtesë
Ndryshim i Pronësisë në Kolateral

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)
0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)
0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

Hipotekim i kolateralit në favor të bankave / institucioneve të tjera

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

1.6

Ndryshim i kredisë nga staf në klient normal dhe e kundërta

Pa shpenzim

1.7
1.8
1.9

Konvertim nga 0-Level në Kredi për Shtëpi/ lirim i shumës së bllokuar
Ndryshim i datës së pagesës së kestit
Ulja e Komisionit të parapagimit

Pa shpenzim
1'000 Lek
0.5% perfshihet në komisionin final të parapagimit

1.10

Ndryshim i Kushteve specifike të kredisë

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

1.11

Ndryshimi termave të tjera të kredise
(Përpara
disbursimit ose përpara kontratavete tilla si: ndryshimi i objektit të kredisë ndryshimi i kolateralit
të aprovuar, etj)

0.5% mbi shumën e mbetur të kredisë (min. 50 Eur)

Aprovuar nga:

Mehmet Seyhan Pencabligil
Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi
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LIGJI PER SIGURIMIN E DEPOZITES
Banka Kombëtare Tregtare Sh.A., në bazë të ligjit Nr.8873 datë 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar në ligjin Nr.53/14 datë 22.05.2014, është pajisur nga Agjensia e Sigurimit
të Depozitave (ASD) me Çertifikatën për sigurimin e depozitave Nr.5, dt. 24.12.2009 (ndryshuar në 11.05.2009).
Në bazë të kësaj çertifikatë, të gjitha llogaritë e depozitës të çdo depozituesi (zotërues i llogarisë) në Bankën Kombëtare Tregtare Sh.A., janë te siguruara nga Agjensia deri në vlerën 2,500,000
(dy million e pesëqind mijë) Lek, ose në shumën ekuivalente ne monedhën e huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr.53/14 datë 22.05.2014.
A - SIGURIMI I DEPOZITAVE
- Neni 3 , paragrafi 13 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
“Depozitë” ka kuptimi e përcaktuar në ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, dhe/ose çdo ligj ndryshues i tij.
- Neni 3, paragrafi 14 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
“Depozitë e sigurueshme” është vlera e agreguar e të gjitha depozitave të një depozituesi, përfshirë interesin e përllogaritur të tyre në ditën e vlerësimit ose të ndërhyrjes në një subjekt anëtar të
skemës, përveç përjashtimeve të nenit 32 të këtij ligji.
- Neni 31, paragrafi 4 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Depozitat në valutë konvertohen në lekë, sipas kursit zyrtar të këmbimit, të përcaktuar nga Autoriteti Mbikëqyrës në ditën e vlerësimit.
- Neni 32 i ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Depozitat e mëposhtme përjashtohen nga sigurimi dhe kompensimi nga Agjencia
a) pjesa e depozitës në bankë ose degën e bankës së huaj me vlerë mbi 2 500 000(dy milionë e pesëqind mijë) lekë ose shuma e barasvlershme me të (kundërvlerën), nëmonedhë të huaj;
b) pjesa e depozitës në shoqërinë e kursim-kreditit me vlerë mbi 2 000 000 (dy milionë) lekë ose shuma e barasvlershme me të (kundërvlerën), në monedhë të huaj;
c) depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së kursim-kreditit në emër dhe për llogari të vet, si dhe çdo subjekt tjetër financiar I licencuar nga Banka e
Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;9
ç) depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe familjarëve të tyre, sipas çertifikatës së gjendjes familjare;10
d) depozitat e çdo personi që zotëron 5 për qind ose më shumë në kapitalin e subjektit anëtar ose të aksioneve me të drejtë vote në këtë subjekt;
dh) depozitat e prejardhura nga veprimtari të lidhura me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, të cilat janë deklaruar të paligjshme me vendim gjykate të formës së prerë;
e) shfuqizuar;11
ë) shfuqizuar;12
f) depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
g) depozitat e subjekteve të sipërmarrjes ose investimeve kolektive, vendase ose të huaja;
gj) depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;
h) tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
i) depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor, si dhe çdo enti publik13 të Republikës së Shqipërisë ose të një vendi të huaj;
j) depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
k) depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
l) depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit, sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë e kursim-kreditit, përveç asamblesë së përgjithshme
ll) depozitat e personave juridikë, përveç atyre të përcaktuara në pikën 17, të nenit 3, të këtij ligji;14
9 Shtuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014
“Për sigurimin
depozitave”.
BKT Kushtet
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10 Ndryshuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e
depozitave”.
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a) pjesa e depozitës në bankë ose degën e bankës së huaj me vlerë mbi 2 500 000(dy milionë e pesëqind mijë) lekë ose shuma e barasvlershme me të (kundërvlerën), nëmonedhë të huaj;
b) pjesa e depozitës në shoqërinë e kursim-kreditit me vlerë mbi 2 000 000 (dy milionë) lekë ose shuma e barasvlershme me të (kundërvlerën), në monedhë të huaj;
c) depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së kursim-kreditit në emër dhe për llogari të vet, si dhe çdo subjekt tjetër financiar I licencuar nga Banka e
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Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;9
ç) depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe familjarëve të tyre, sipas çertifikatës së gjendjes familjare;10
d) depozitat e çdo personi që zotëron 5 për qind ose më shumë në kapitalin e subjektit anëtar ose të aksioneve me të drejtë vote në këtë subjekt;
dh) depozitat e prejardhura nga veprimtari të lidhura me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, të cilat janë deklaruar të paligjshme me vendim gjykate të formës së prerë;
e) shfuqizuar;11
ë) shfuqizuar;12
f) depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
g)
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gj) depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;
h) tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
i) depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor, si dhe çdo enti publik13 të Republikës së Shqipërisë ose të një vendi të huaj;
j) depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
k) depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
l) depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit, sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë e kursim-kreditit, përveç asamblesë së përgjithshme
ll) depozitat e personave juridikë, përveç atyre të përcaktuara në pikën 17, të nenit 3, të këtij ligji;14
9 Shtuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e depozitave”.
10 Ndryshuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e
depozitave”.
11 Shfuqizuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e
depozitave”
12 Shfuqizuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e
depozitave”.
13 Shtuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e depozitave”.
14 Shtuar me ligjin nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.53/2014 “Për sigurimin e depozitave
B – KOMPESIMI I DEPOZITAVE
- Neni 39, paragrafi 1 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Procedurat e kompensimit fillojnë menjëherë në momentin kur Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për vendosjen e subjektit anëtar të skemës së sigurimit të depozitave në
likuidim të detyruar. Kompensimi përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij.
- Neni 33, paragrafi 1 pika a) të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Agjencia siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi në çdo subjekt anëtar të skemës si më poshtë:
a) në bankë ose në degën e bankës së huaj në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të
monedhës të tyre, të depozituara në këtë bankë;
b) në SHKK në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2 000 000 (dy milionë) lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të depozituara në këtë SHKK.
C – TERMAT DHE KUSHTET PER PAGESEN E KOMPESIMIT
- Neni 38, paragrafi 2 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Niveli maksimal i kompensimit për çdo depozitues përllogaritet sipas përcaktimeve të nenit 33 të këtij ligji, duke zbritur shumën e detyrimeve të papaguara në kohë të depozituesit ndaj subjektit
anëtar, që rezulton në vonesë shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës.
- Neni 38, paragrafi 12 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Agjencia ka të drejtë të refuzojë kompensimin ose të kërkojë kthimin e kompensimit për depozitat e siguruara, kur e drejta për kompensim bazohet në të dhëna të pavërteta dhe mashtruese dhe
kur vëren se nuk ka interes të sigurueshëm. Interes i sigurueshëm është interesi i ligjshëm dhe nevoja objektive e depozituesit për t’u mbrojtur nga humbja financiare e depozitave në një ngjarje
sigurimi
- Neni 39, paragrafi 4 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Agjencia mund të kompensojë depozitën e siguruar nëpërmjet njërës prej këtyre mënyrave:
a) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e subjektit të vendosur në likuidim në bashkëpunim me likuidatorin;
b) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e një banke anëtare të skemës (banka agjente);
BKT Kushtet e Punës Individe- (Rishikuar Janar 2019)
c) transfertës së shumës që përfitohet nga depozituesi në një bankë anëtare të skemës së sigurimit të depozitave;
ç) pagesës me çek;
d) mënyra të tjera pagese të miratuara me akt nënligjor të Autoritetit Mbikëqyrës.
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C – TERMAT DHE KUSHTET PER PAGESEN E KOMPESIMIT
- Neni 38, paragrafi 2 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Niveli maksimal i kompensimit për çdo depozitues përllogaritet sipas përcaktimeve të nenit 33 të këtij ligji, duke zbritur shumën e detyrimeve të papaguara në kohë të depozituesit ndaj subjektit
anëtar, që rezulton në vonesë shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës.
- Neni 38, paragrafi 12 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Agjencia ka të drejtë të refuzojë kompensimin ose të kërkojë kthimin e kompensimit për depozitat e siguruara, kur e drejta për kompensim bazohet në të dhëna të pavërteta dhe mashtruese dhe
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kur
vëren se e
nuk
ka interes
të sigurueshëm. Interes i sigurueshëm është interesi i ligjshëm dhe nevoja objektive e depozituesit për t’u mbrojtur nga humbja financiare e depozitave në një ngjarje
sigurimi
- Neni 39, paragrafi 4 të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përcakton se:
Agjencia mund të kompensojë depozitën e siguruar nëpërmjet njërës prej këtyre mënyrave:
a) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e subjektit të vendosur në likuidim në bashkëpunim me likuidatorin;
b) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e një banke anëtare të skemës (banka agjente);
c) transfertës së shumës që përfitohet nga depozituesi në një bankë anëtare të skemës së sigurimit të depozitave;
ç) pagesës me çek;
d) mënyra të tjera pagese të miratuara me akt nënligjor të Autoritetit Mbikëqyrës.
Shënim: Ky informacion jepet në zbatim të nenit 27- Detyrimi për informimin e publikut nga subjektet anëtare të skemës, të ligjit Nr.53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”.
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