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TARIFË PËR PERSONA FIZIKË

Set i shërbimeve bankare Tarifa mujore
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Mirëmbajtje të llogarisë së transaksionit

300 MKD / 5 EUR
(mujore)

Një kartelë të vetme debitore EUR/DEN

E-bankim dhe pagesa te pakufizuara pa provizion shtese per cdo tranfer ne denar

brenda vendit/ M-bankim

SMS Njoftim

Pagesa të pakufizuara dhe falas në denarë në vend përmes e-bankimit

Tre terheqje pa provizion te parave te gateshme ne cilindo bankomat brenda vendit

Lista e çmimeve të shërbimeve individuale jashtë paketës - Set i shërbimeve bankare

Pako me Trendy* Tarifa mujore
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Trendi llogari (Llogari e transaksionit në një monedhë dhe kartë debiti) 0 MKD

120 MKDTrendi plus llogari (Llogari e transaksionit në të dy monedhat MKD / EUR, kartë debiti, E-

bankim /M-bankim, SMS Njoftim, FlexSave)

*Trendi llogari dhe Trendi plus llogari mund të hapin të gjithë personat në grupmoshë prej 18 deri 25 vjet pa kushte krediti

FlexSave FlexSave ProKid Depozita rrjedhëse me pagesë mujore të interesit

D
e
p
o
z
it
e
t Depozitett kursimeve 12 muaj 18 muaj 24 muaj 36 muaj

MKD 0.8% 1% 0.9% 1.2% 2% 1.5%

EUR 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 1% 0,8%

• Shuma minimale për depozitë rrjedhëse është 5,000 EUR / 300,000 MKD, dhe pagesa e interesit mund të bëhet në muaj

• Interesi me afat në rast të anulimit të parakohshëm të depozitave me afat është 0.01%

Nga data 01.06.2019 banka bën përditësimin e normave te ndryshueshme të interesit për depozitat e tanishme (ekzistuese) sipas tarifave të reja ne 

link-un në vijim

Kredi Kursim
Afati kohor

maksimal
Shkalla vjetore e interesit

K
re

d
i

NIR EIR

Kredi banesore

EUR 20 vite
3.5%

(fikse për 10 vitet)

4.5% + 6 muaj EURIBOR

3.61%
Kredi për shtëpi/banesë

• për pranuesit e rrogës në

bankën Procredit, me të

ardhura mbi 30 000 mkd

EUR 20 vite
3.35%

(fikse për 10 vitet)

4% + 6 muaj EURIBOR

3.45%
Eko kredi për shtëpi/banesë
• për pranuesit e rrogës në

bankën Procredit, me të

ardhura mbi 30 000 mkd

• për investim në shtëpi/ 

banesë me çertifikatë për

efikasitet energjetik

EUR 20 vite
3.25%

(fikse për 10 vitet)

4% + 6 muaj EURIBOR

3.35%

Kredi për investime

EUR

5 vite

6%
(fikse për 2 vitet)

6% + 6 muaj EURIBOR

6.72%

MK

6%
(fikse për 2 vitet)

4.5% + norma mujore e interesit 

te boneve nga BPRVM

6,77%

Mbitërheqje e lejuar

(Flex fond) 
MKD 1 vit 7.5% /

Katelë kreditore standarde

dhe rimbushese
MKD 2 vite 9%* /

*Produkt pa interes deri ne 45 dite

Lexoni më shumë rreth komisioneve shtesë në lidhje me kreditë 01.07.2022

https://www.pcb.mk/content/Lista%20e%20%C3%A7mimeve%20t%C3%AB%20sh%C3%ABrbimeve%20individuale%20jasht%C3%AB%20paket%C3%ABs%2013.05.2022.pdf
https://www.procreditbank-direct.com/docs/47/depoziti%20alb.pdf
https://www.pcb.mk/content/Loans fees ALB 01.07.2022.pdf
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Tarifa në lidhje me kartelat debite
TARIFË E 

KARTELËS SË 

DEBITIT

TARIFA PËR 

KARTELA KREDITORE 

(standard/revolving)
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Tërheqje në bankomat të ProCredit PA TARIFË 2% + 4 EUR

Tërheqje të parave në bankomate të bankave

tjera në vend 

3 tërheqje për muaj PA 

TARIFË, çdo tjetër e 

rradhës 100 MKD

2% + 4 EUR

Tërheqje të parave në bankomate të bankave

tjera
2% + 2 EUR 2% + 4 EUR

Pagesë në POS terminale dhe në vendshitjet

në internet brenda vendit
0 MKD 0 MKD

Pagesë në POS terminale dhe në vendshitjet

në internet jashtë vendit
0.5% 0.5%

Resetim të pinit 200 MKD 200 MKD

Për nxjerjen e cdo kartelë debitore shtesë 500 den në vitë 500 den në vitë

Bllokim të përhershëm të kartelës me 

publikim në stop listën
0 MKD 0 MKD

Ndryshim të PIN-it në bankomat 0 MKD 0 MKD

ProCash tërheqje të parave në PCB 

bankomatë në BeH, Shqipëri dhe Kosovë
1 EUR 2% + 4 EUR

Money Send transferz vendas / fluks

ndërkombëtar
20 MKD / 6 EUR 20 MKD / 6 EUR 

Qarkullim pagesor në vend Tarifa e-bankim Tarifa në filialë

T
ra
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n
e Pagesa të brendshme dhe KIBS PA TARIFË 60 MKD

MIPS pagesa urgjente 80 MKD 300 MKD

Anulim i urdhërpageses KIBS (nga statusi

përfundimisht i realizuar)
100 MKD /

Qarkullim pagesor me vendet e jashtme Tarifa Tarifa
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FLUKS I TË HYRAVE
Përmes

ProCredit Germany

Përmes bankë tjetër

korresponduese

ProPay të fluksit 0 EUR -

Fluks i hyrave përmes bankave tjera 0 EUR
10 EUR/GBP,

12 USD/CHF

REMINTENCAT E-bankim Në filialë

Remitencat ProPay

(deri ora 15.00)
ben/sha/our 2.5 EUR/ USD

0.15% ose min.

5 EUR/USD

Remitencat e rregullta

(deri ora 13.00)
ben/sha/our

12 EUR/USD/CHF, 10 GBP

29 EUR/USD/CHF, 25 GBP

0.3% ose min.

24 EUR/USD/CHF, 20 GBP

0.45% ose min.

49 EUR/USD/CHF, 42 GBP

Lexoni më tepër për tarifat tjera
01.07.2022

https://www.pcb.mk/content/Other%20fees%20PI%20ALB.pdf

