
 

 

Çmimorja 

Normat e interesit dhe tarifat për produktin e Lizingut dhe Kredisë 

Përshkrimi Lizing për individë Kredi për individë Express kredi për individë Lizing për biznese Kredi për biznese 

Shuma e financimit 1,000 deri në 15,000 EUR 1,000 deri në 15,000 EUR 250 deri në 1,000 EUR 1,000 deri në 25,000 EUR 1,000 deri në 25,000 EUR 

Periudha e financimit 12 deri në 84 muaj 12 deri në 84 muaj deri në 12 muaj 12 deri në 84 muaj 12 deri në 84 muaj 

Norma mujore e interesit 1.4% - 1.9% 1.4% - 1.9% 2.50% 1.4% - 1.9% 1.4% - 1.9% 

Norma efektive e interesit 
(NEI)* 

18.80% - 26.05% 18.80% - 26.05% 37.14% 18.80% - 26.05% 18.80% - 26.05% 

Tarifa administrative 1% (min 50 EUR) 1% (min 50 EUR) 1% (min 5 EUR) 1% (min 50 EUR) 1% (min 50 EUR) 

Parapagimi i plotë ose i 
pjesëshëm i kontratës  

1% e kalkuluar mbi pjesën e mbetur të principalit nëse maturiteti i mbetur është mbi 12 muaj                     
0.5% e kalkuluar mbi pjesën e mbetur të principalit nëse maturiteti i mbetur është nën 12 muaj 

15% e interesit të mbetur 15% e interesit të mbetur 

Ndërrimi i datës së këstit 20 EUR 20 EUR 5 EUR 20 EUR 20 EUR 

Riprogramimi i kontratës  30 EUR 30 EUR 20 EUR 30 EUR 30 EUR 

Vërtetimi për mbyllje të 
kontratës 

20 EUR 20 EUR 10 EUR 20 EUR 20 EUR 

Tarifa për autorizime shtesë 
të vozitjes 

10 EUR Nuk është e aplikueshme Nuk është e aplikueshme 10 EUR Nuk është e aplikueshme 

Tarifa e ndërprerjes së 
kontratës së lizingut 

5% të vlerës së mbetur të 
principalit (min. 250 EUR) 

Nuk është e aplikueshme Nuk është e aplikueshme 
5% të vlerës së mbetur të 
principalit (min. 250 EUR) 

Nuk është e aplikueshme 

Tarifa e ndryshimit të 
kolateralit 

Nuk është e aplikueshme 10 EUR 10 EUR Nuk është e aplikueshme 10 EUR 

 

* Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit për produktin e lizingut dhe kredisë është bërë sipas shembullit: financimi 10,000 Euro me normë vjetore të interesit 16.8% dhe 22.8%, maturitet 

48 muaj dhe tarifë administrative prej 1% te shumës se financimit apo 100 Euro,  duke u bazuar në plan të rregullt pagese. NEI e saktë do të kalkulohet pas gjenerimit të planit final të 

pagesave. 

* Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit për produktin e express kredi për individë është bërë sipas shembullit: financimi 1,000 Euro me normë vjetore të interesit 30%, maturitet 12 muaj 

dhe tarifë administrative prej 1% te shumës se financimit apo 10 Euro,  duke u bazuar në plan të rregullt pagese. NEI e saktë do të kalkulohet pas gjenerimit të planit final të pagesave. 

* Kalkulimi i normës efektive të interesit bëhet në përputhje me Rregullorën e BQK-së për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje. 

Azhurnimi i fundit me datën: 15.11.2022 

 


