FORMULAR APLIKIMI PËR BIZNESIN PËR SHTYRJE TË
PAGESAVE TË KËSTEVE
Informacion mbi Kredimarrësin: Kompani
Emri i kompanisë:
NIPT:
Administratori
Nr.Tel
E-Mail
Nr.i Klientit
Dega e BKT-së
(Ku ju keni marrë kredinë)

Informacion mbi sektorin ku operoni:
Hoteleri -Turizëm
Bar-Kafe
Supermarket
Tregti/Shitje me Pakicë
Bujqësi Transport dhe
Logjistikë
Prodhim
produkte
ushqimore
Prodhim
Artikuj
Industriale
Ndërtim/Projekte/Rikonstruksion Objekte
Administrim Publik
Institucion financiar Miniera
Të
tjera
Zgjidhni produktin për të cilin kërkohet shtyrje e pagesës së këstit:
Kredi me Këste

Linjë Qarkulluese

Ovërdraft

Informacion mbi aryset e kërkesës për shtyrje afati:*
Aktiviteti/Biznesi që zotëroj ka pësuar
rënie gjatë kësaj periudhe.

Mungesë pagesash nga klientët për
fatura të periudhave të mëherëshme

Pezullim i Aktivitetit si Pasojë e
Vendimit të Qeverisë
*Jep Shpjegim më të detajuar në lidhje me arsyen e mësipërme:

(vazhdon në faqen tjetër)
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FORMULAR APLIKIMI PËR BIZNESIN PËR SHTYRJE TË
PAGESAVE TË KËSTEVE

Opsionet që ofron banka për shtyrjen e kësteve:
a) Riskedulim të pagesave të kësteve brenda të njëjtit afat maturimi
b) Shtyrje të afatit të maturitetit të kredisë me 3 muaj
Shenim: Ju njoftojmë se BKT ka pranuar kërkesën tuaj dhe për periudhën deri më datë 31.05.2020, BKT nuk do të

aplikojë asnjë penalitet mbi këstet e papaguara gjatë kësaj kohe. Ju kujtojmë që brënda datës 31.05.2020, ju duhet të
paraqiteni në bankë për të dakordësuar dhe nënshkruar pa shpenzime shtese, kontratat ligjore përkatëse për mënyrën e
shlyerjes së këtyre kësteve të shtyra. Nëse nuk paraqiteni brënda datës së sipërpërmendur, atëherë duke filluar nga data
1.06.2020 do të vijohet me përllogaritjen e penaliteteve për cdo ditë vonesë të pagesës së këtyre kësteve.

“Deklaroj në përgjegësinë time personale se i gjithë informacioni i paraqitur në kuadër të kërkesës time për shtyrje pagese kësti,
është plotësuar nga ana ime në formë dhe në përmbajtje të pranueshme nga Banka. Të gjitha faktet, rrethanat, informacionet,
deklarimet dhe pohimet në lidhje me sa parashtruar më lart, të bëra nga unë në cilësinë e Kredimarrësit për Bankën, janë të vërteta
dhe korrekte në datën e deklaruar. Deklaroj në përgjegjësinë time personale që çdo informacion i pasaktë apo i rremë dhënë nga
ana ime, më ngarkon me përgjegjësi civile dhe penale”.

_________________, _____/______/__________
Qyteti
Data/ Muaji/ Viti

_______________________________
Klienti (Emër Mbiemër, Nënshkrimi)
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Ky formular mund të plotësohet on line në faqen zyrtare të BKT-së ose pranë cdo dege të bankës ku ju jeni klientë.
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