
ProCredit Bank aplikon shpalosje transparente të tarifave të shërbimeve të ofruara.
Nëse nuk është përcaktuar ndryshe, interesi llogaritet mbi bazën e interesit të thjeshtë duke përdorur metodën aktual/ ditët aktuale.
Banka llogarit normën efektive të interesit në depozita dhe kredi bazuar në rregulloren e BQK-së për ‘Normën Efektive të Interesit 
dhe Kërkesat për Shpalosje të Bankave’ dhe ajo është e shpalosur në kontratën e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit.
Banka përveç kredive me norme fikse te interesit ofron kredi me norma variabile të interesit si dhe kredi me norma të kombinuara të
interesit (fikse dhe variabile). Ju lutem drejtohuni në njërën nga degët e ProCredit Bank që të informoheni për kushtet e kredive me
norma variabile të interesit si dhe për vlerën aktuale të këtyre normave.

Data e hyrjes në fuqi: 19.06.2019                                                                                         

ÇMIMORJA PËR KREDI 
Klientët e Biznesit

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla
deri në 100,000

Deri në 60 
muaj

10.0% 0.5%-1.0% 10.9%

50% e interesit të 
mbetur

0.07% ditore

Biznese të vogla
100,001 - 500,000

Deri në 60 
muaj

9.5% 0.5%-1.0% 10.4%

Biznese të mesme
mbi 500,000

Deri në 60 
muaj

8.5% 0.5%-1.0% 9.3%

EKO Kredi - Biznese më të vogla
deri në 100,000

Deri në 60 
muaj

9.5% 0.5% 10.1%

EKO Kredi - Biznese të vogla
100,001 - 500,000

Deri në 60 
muaj

9.0% 0.5% 9.6%

EKO Kredi - Biznese të mesme
mbi 500,000

Deri në 60 
muaj

8.0% 0.5% 8.5%

Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

10.0% 0.5%-1.0% 11.6%

1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditoreBiznese të vogla 
100,001 - 500,000

Deri në 12 
muaj

9.5% 0.5%-1.0% 11.1%

Biznese të mesme 
mbi 500,000

Deri në 12 
muaj

8.5% 0.5%-1.0% 10.0%

Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

9.5% 0.5%-1.0% 11.1%

1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditoreBiznese të vogla 
100,001 - 500,000

Deri në 12 
muaj

9.0% 0.5%-1.0% 10.5%

Biznese të mesme 
mbi 500,000

Deri në 12 
muaj

8.0% 0.5%-1.0% 9.4%

Kredi për biznese në EURO

Mbitërheqje  ne EURO

Linjë Kreditore ne EURO



50% e interesit të mbetur

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Mbi 60 muaj 
deri në 120 

muaj

7.5% + EURIBOR 6 
muaj

1.0% 7.7%

 50% e interesit 
të mbetur

0.07% ditoreBiznese të vogla 
100,001 - 500,000

7.0% + EURIBOR 6 
muaj

1.0% 7.2%

Biznese të mesme
mbi 500,000

6.5% + EURIBOR 6 
muaj

1.0% 6.7%

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 60 
muaj

1.5% p.v. mbi 
normën e interesit 

në depozitën 
me afat

0.0% 2.3% 50% e interesit të 
mbetur

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 60 
muaj

1.5% p.v. mbi 
normën e interesit 
në depozitën me 

afat 5%

0.0% 2.3% 50% e interesit të 
mbetur

0.07% ditore

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

2.5% p.v. mbi 
normën e interesit 
në depozitën me 

afat

0.0% 3.3% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 12 
muaj

2.0% p.v. mbi 
normën e interesit 
në depozitën me 

afat

0.0% 2.8% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

  

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

2.5% p.v. mbi 
normën e interesit 
në depozitën me 

afat
0.0% 3.3%

1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 12 
muaj

2.0% p.v. mbi 
normën e interesit 
në depozitën me 

afat
0.0% 2.8%

1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 24 
muaj

10.5% 1.0% 12.1% 50% e interesit të 
mbetur

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 24 
muaj

10.0% 1.0% 11.5% 50% e interesit të 
mbetur

0.07% ditore

Kreditë me normë interesi të ndryshueshme

Kreditë të siguruara me para të gatshme            

Mbitërheqje të siguruara me para të gatshme            

Linjë Kredie të siguruara me para të gatshme            

Kreditë në dollarë (USD) 



50% e interesit të mbetur

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

12.5% 1.0% 14.4% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 12 
muaj

12.0% 1.0% 13.9% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Kohëzgjatja Norma e interesit Shpenzimet 
administrative

Norma efektive 
e interesit

Provizioni për 
parapagim

Kamatëvonesa

Biznese më të vogla 
deri në 100,000

Deri në 12 
muaj

11.5% 1.0% 13.3% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Biznese të vogla dhe të mesme 
mbi 100,000

Deri në 12 
muaj

11.0% 1.0% 12.7% 1% e shumës së 
lejuar

0.07% ditore

Mbitërheqje në dollarë (USD) 

Linjë kredie në dollarë (USD) 

Shënime:

● Shuma maksimale mund te jete deri ne 15 % te kapitalit te shtylles se pare sipas rregullores e BQK-se për ekspozimet e mëdha.           
● Përcaktimi i normës së interesit bazohet në politikat dhe kriteret e brendshme të bankës duke respektuar principin e ekspozimit total 
kreditor që klienti ka me ProCredit Bank.      
● Normat efektive të interesit llogariten sipas rregullores së BQK-së.  Per kalkulimin e NEI janë marrë parasysh norma nominale, shpen-
zimet administrative maksimale dhe kohëzgjatja maksimale.     
● EURIBOR-i është shkurtesa e Euro Interbank Offered Rate dhe i referohet normës së interesit bazuar në ofertën dhe kërkesën e parasë 
në tregun evropian si edhe bazuar në kuotat ditore, dërguar nga bankat më të mëdha evropiane. 
Kur klientët marrin kredi me normën variabile të interesit të lidhur me Euribor-in, duhet të kenë parasysh ndryshimet e mundshme në Euri-
bor, e të cilat banka ProCredit i aplikon çdo gjashtë muaj për kohëzgjatjen e kredisë.  
● Te kreditë me normë variabile të interesit tek të cilat EURIBOR fillon të aplikohet pas periudhës pesë vjeçare, kalkulimi i normes efek-
tive te interesit (NEI) si më poshtë bazohet në normën baze të interesit.
   - Biznese me te vogla NEI 8.0%, Biznese te vogla NEI 7.5%, Biznese te mesme NEI 6.9%.      
● Nga data 10 Mars 2017, banka nuk ofron më kredi me normë variabile të interesit që është e bazuar në indeksin WAIR, indeks ky i llog-
aritur në bazë të normës mesatare vjetore të ponderuar të llogarive të afatizuara të bankës. Banka do të vazhdoj të publikoj këtu (linku) 
normën referuese të indeksit WAIR (Weighted Average Interest Rate) deri në barazimin e kredisë se fundit që përdor këtë indeks.        
● Për kalkulimin e normës efektive të interesit (NEI) te Ekspozimet kreditore të mbuluara me para të gatshme, është marr në kalkulim 
indeksi WAIR i llogarive të afatizuara për muajin Maj 2019 përkatësisht 0.74%.        
● Për të gjitha ekspozimet kreditore, tarifa ndëshkuese për vonesë është 0.07% ditore. Formula për llogaritjen e pagesës së vonuar:
Kryegjëja në vonesë x kamatëvonesa x numri i ditëve në vonesë)
Shembull:(500 Eur x 0.07% x 4 ditë në vonesë) = 1.4 Eur
Nëse klienti paguan gjatë tri ditëve të para pasi ka qenë në vonesë atëherë nuk do të llogaritet ndëshkimi. Nëse klienti është në vonesë 
për më shumë se 3 ditë ndëshkimi do të llogaritet për tërë periudhën që klienti ka qenë në vonesë.                           
● Norma mesatare e depozitave përfshinë normën mesatare të ponderuar të interesit (NMPI) në depozita me afat (DA). 
● Për të gjitha kreditë e lëshuara në kuadër të fondeve/programeve të tjera mund të aplikohen tarifa administrative më të larta.          
● p.v. për vit (norma vjetore e interesit)              

https://www.procreditbank-kos.com/shq/rreth-nesh/publikimet-financiare/indeksi-wair

