ÇMIMORJA PËR KLIENTË PRIVATË
Data efektive: 05.11.2020

Shërbimet e përfshira në komisionin mujor

Tarifa

Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, FlexSave, FlexSave për fëmijë dhe depozitave me afat

Shërbimet

Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë i një kartele të debitit
Tërheqje dhe deponim në bankomate të ProCredit Bank Kosovë me kartelë debiti
Tërheqje nga POS në dyqane të caktuara me kartelë debiti (lista)
Blerjet në POS të ProCredit Bank dhe në bankat tjera në Kosovë me kartela
Blerjet në POS të ProCredit Bank Shqipëri me kartela
Gjenerimi i mini-bilancit në bankomate të ProCredit Bank
Pesë tërheqje në muaj në bankomate të bankave tjera në Kosovë me kartelë të debitit
Ndryshimi i PIN-it për herën e parë në bankomat
Ri-aktivizimi i PIN-it pas tentativave të gabueshme
Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat

5.00 EUR

Mbushja e telefonit në bankomate të ProCredit Bank me kartela
Pagesat e faturave në bankomate të ProCredit Bank me kartela
3D Secure IPIN
Transfertat ndërmjet llogarive të të njëjtit klient dhe brenda ProCredit Bank me e-Banking
Aplikimi dhe urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking
Transfertat kombëtare dalëse me e-Banking
Transfertat ndërkombëtare hyrëse ProPay
Pagesa e faturave dhe pagesat kolektuese me e-Banking
E-Banking (SMS Tan) dhe m-Banking-Shërbimet e qendrës së kontaktit (CIC)
SMS Njoftimi, SMS Mbushje dhe SMS Bilanci
Autorizimi i një personi në llogarinë rrjedhëse
Konfirmimi që klienti ka llogari bankare dhe viza konfirmimi
Më shumë, kliko linkun.

Depozita

FlexSave/FlexSave për fëmijë

Depozitat me afat me interes të paguar në baza mujore

12 muaj

12 muaj

24 muaj

36 muaj

0.30 %

0.50%

0.70%

1.00%

Norma e ndëshkimit për
depozitat me afat të
mbyllura para maturitetit

1.5 x interes
i ardhshëm

Banka është e detyruar me ligj që të mbaj tatimin në burim prej 10% mbi interesin bankar.
*Të gjitha normat më lartë janë efektive dhe nominale EUR
Banka nuk ofron llogari kursimi ne valutën USD. Për llogaritë ekzistuese të kursimit në ketë valute, nuk përllogaritet interes mbi mjetet e depozituara.

Data efektive: 05.11.2020

Llojet e
kredive

Maturiteti
(muajt)

Kredi

Shuma

Norma e Interesit

Normë Fikse
deri në 60 muaj

30,000 - 49,999

Normë Variabile
mbi 60 muaj

Kredi Për
Shtëpi/banesë

Normë Variabile
mbi 60 muaj

10,000-30,000

Normë Fikse
deri në 60 muaj

Deri në 200% e të
ardhurave të rregullta
mujore

36 muaj

Kredi Investive

Kreditë e
Siguruara
Me Para Të
Gatshme

Norma efektivee
e interesi t

5.00%

5.68%

4.5% + EURIBOR
6 muaj
(min 4.5%)

4.74 %

4.50%

5.14%

4.0%+
EURIBOR 6muaj
(min 4.0%)

4.22%

Normë Fikse
deri në 60 muaj
50,000-250,000

Fondet FlexMbitërheqje
Bankare

Norma nominale
e interesit

6.0%

6.76%

8.7%

Shpenzimet
administrative

Provizioni për parapagim

1). Nëse periudha midis
parapagimit të kredisë dhe kohës
se maturimit te rregullt te saj është
mbi një vit , ju do te paguani
kryegjënë e papaguar si dhe 1% te
kësaj kryegjëje

1.00%

2). Nëse periudha midis
parapagimit të kredisë dhe kohës
se maturimit te rregullt te kredisë
nuk e kalon një vit, ju do te paguni
kryegjënë e pa paguar si dhe 0.5%
te kësaj kryegjëje.

1). Nëse periudha midis
parapagimit të kredisë dhe kohës se
maturimit te rregullt te saj është mbi
një vit , ju do te paguani kryegjënë e
papaguar si dhe 1% te kësaj
kryegjëje

1.00%

2). Nëse periudha midis parapagimit
të kredisë dhe kohës se maturimit te
rregullt te kredisë nuk e kalon një
vit, ju do te paguni kryegjënë e pa
paguar si dhe 0.5% te kësaj
kryegjëje.

9.00%

100% të siguruara
me para të gatshme

36 muaj

5.0%

5.10%

100% të
kolateralizuara
me para të gatshme

Varësisht nga
lloji i kredisë

1.50% mbi
normën e interesit
të depozitës

1.50%

0.00%

Përveq kryegjësë së shfrytëzuar dhe
interesit për ditët e shfrytëzuara,
Banka nuk aplikon provizion shtesë
për parapagim të Mbitërheqjes

0.00%

Banka aplikon provizion prej 50% të
interesit të papaguar të kredisë

Më shumë, kliko linkun.

Kartelat

Transaksionet

Tarifat

Tërheqja në bankomate të bankave tjera në Kosovë (pas tërheqjes së pestë brenda muajit)

2.25% (min 3.00)

Tërheqjet në bankomate jashtë Kosovës

2.25% (min 3.00)

Pagesat me kartelë dhe kartelë ngjitëse në POS jashtë Kosovës

1.00%

Pagesat me kartelë në internet

1.00%

Më shumë, kliko linkun.

Transferta kombëtare

Tarifat
Pa pagesë

Hyrëse
Dalëse me urgjencë (=<10,000) të inicuara me e-banking nga llogaria EUR

4.00 EUR
Pa pagesë

Dalëse me urgjencë (=<10,000) të inicuara me e-banking nga llogaria USD

4.00 EUR

Dalëse me urgjencë (>10,000) të inicuara me e-banking nga llogaria USD

1.20 EUR

Transferta ndërkombëtare

Tarifat
EUR

Hyrëse 50
>

Transferta

Dalëse me urgjencë (>10,000) të inicuara me e-banking nga llogaria EUR

USD
1.00

Hyrëse > 50 - 300

8.00

0.25% (min 15, max 750)
0.25% (min 15, max 750)

Hyrëse > 300

0.30% (min 15, max 1,500)

Dalëse

2.50

Transfertat dalëse Propay me e-Banking

0.15% (min 15)

Transfertat dalëse ProPay në degë

+383 38 5 55 555

+383 49 555 555

www.procreditbank-kos.com

