Çmimorja për Klientë të Biznesit
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 llogaritë 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.
Për detaje tjera, kontaktoni bankën.
Data efektive: 01.10.2018
1. Shërbimet bankare
Llogaritë

Komisioni mujor
Klientë Biznesi

Klientë Institucional

20.00 EUR
5.00 USD/CHF 1

20.00
EUR/USD/CHF

Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, llogarisë për kursim3 dhe
llogarisë së depozitave me afat
Kartelat
Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë i një kartele të debitit2
Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë kartelave të deponimit për palët e treta
Mirëmbajtja dhe Deponimi në DropBox3
Deponimi dhe tërheqja në bankomate të ProCredit Bank me kartelë debiti4
Tërheqjet në POS të ProCredit Bank me kartelë debiti 5
Tri tërheqje në muaj në bankomate të bankave tjera në Kosovë me kartelë debiti
Blerjet në POS të ProCredit Bank me kartela
Blerjet në POS të bankave tjera në Kosovë me kartela
Blerjet në POS të ProCredit Bank Shqipëri me kartela
Gjenerimi i mini-bilancit të llogarisë në bankomate të ProCredit Bank
Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat
Pagesat dhe transfertat me e-Banking
Transfertat brenda llogarive të të njëjtit klientë dhe llogarive tjera në ProCredit Bank
Aplikimi dhe urdhërpagesa periodike bankare brenda ProCredit
Pagesa e faturave mujore (rrymë, ujë,etj) përmes e-Banking
Pagesat e faturave në bankomate të ProCredit Bank me kartela
Shërbimet tjera
Lëshimi dhe mirëmbajtja e e-Banking dhe m-Banking
Pajisja e klientit me token të ri (deri në dy token për 2 përdorues)
Aplikimi për shërbimet me SMS dhe shërbimet e qendrës së kontaktit (CIC)
SMS Njoftimi, SMS Mbushje dhe SMS Bilanci
Konfirmimi për vizë
Konfirmimi që klienti ka llogari bankare
Konfirmimi i shpenzimeve bankare
Konfirmimi i shpenzimeve për auditorë
3D secure - IPIN
Shtimi/largimi i personave të autorizuar në llogari
Letër referenca/qëllimi/qarkullimi
Mbushja e telefonit në bankomate të ProCredit Bank me kartela

1

2. Llogaria e kursimt Flex3,6
Shuma minimale per kalkulim te interest

Norma nominale e interesit

Norma efektive e interesit

0.30% p.v.

0.30% p.v.

Norma nominale e interesit

Norma efektive e interesit

12 muaj deri ne 36 muaj

0.01%

0.01%

48 muaj

0.50%

0.50%

60 muaj

1.50%

1.46%

EUR 30,000
3. Depozitat me afat7
Normat e interesit për depozitat me afat 5,000 - < 500,000

Norma e ndëshkimit për depozitat me afat të mbyllura para maturitetit

1.5 x interesi i ardhshëm

4. Shërbimet tjera
4.1 Kartelat

Visa Business
Electron

Visa Business ProCommerc
Enterprise
(për doganat)

Ri-lëshimi i më shumë se një kartelë për mbajtësin ose personin e
autorizuar si dhe dërgimi me postë

5.00

Ri-lëshimi i kartelës për mbajtësin ose personin e autorizuar në rast të
humbjes/dëmtimit si dhe dërgimi me postë

5.00

Tarifa vjetore e mirëmbajtjes

Pa pagesë

20.00

n/a

0.10 % ditore

Norma e penalitetit në shumën e papaguar
Tërheqjet në bankomate të ProCredit Bank

Visa Business
Globe

Pa pagesë

2.0% min 5.00

Tërheqjet në bankomate në bankat tjera brenda dhe jashtë Kosovës

2.25% min 3.00

2.5% min 5.00

Tërheqjet me kartelë në bankomate të ProCredit Shqipëria,
Maqedoni dhe Bosnje dhe Hercegovinë

1.00/transaksion

Blerjet Online dhe në POS jashtë Kosovës

1.00% e shumës
së blerjes

Pagesat në POS terminalet e ProCredit Bank në terminalet e shërbimit
në dogana
Këmbimi valutor për transaksione me kartela të ProCredit Bank
(vendet ku nuk përdoret Euro)

n/a

2.5% min 5.00
1.00% e shumës
së blerjes

1.00/për transaksion
2.00% të vlerës së transaksionit

Ndërrimi i PIN-it në bankomate të ProCredit Bank

1.00

Ndërrimi i PIN-it në POS të ProCredit Bank

1.50

Ndalesa për hulumtim të transaksionit me kartela

25.00

Gjenerimi i mini-bilancit të llogarisë në ATM të bankave tjera

0.50

Komision për pagesat hyrëse në kartela përmes internetit (online)8

1.00%

4.1.1 Kartelat e lëshuara nga bankat jashtë Kosovës
Tërheqjet me kartelat e lëshuara nga bankat jashtë Kosovës9

5.00

Komisioni për valutën e përzgjedhur nga kartelë mbajtësi për tërheqjet në bankomatet e ProCredit Bank me kartelat MasterCard10

6.00%

4.2 Pagesat dhe transfertat
Transfertat brenda llogarive të njëjtit klientë dhe brenda ProCredit Bank
Transfertat brenda llogarive të njëjtit klient në valuta të ndryshme

e-Banking

Degë
5.00

Pa pagesë

5.00 EUR/USD

Transfertat kombëtare
Transfertat dalëse kombëtare ≤ 10,000

0.80

Transfertat dalëse kombëtare > 10,000

1.20

Transfertat dalëse kombëtare ≤ 10,000 me prioritet

4.00

Transfertet hyrëse kombëtare

2

N/A
Pa pagesë

Transfertat dalëse përmes urdhër pagesës periodike me bankat tjera
Aplikimi për urdhër pagesës periodike me bankat tjera

5.00

1.50
Pa pagesë

1.00/aplikacion

Transfertat ndërkombëtare

e-Banking

Degë

Transfertat dalëse ndërkombëtare me destinacion Gjermaninë

OUR 20.00/SHA-BEN 10.00

Transfertat dalëse ndërkombëtare me destinacion shtetet tjera
0 – 25,000

OUR 20.00/SHA-BEN 10.00

Transfertat dalëse ndërkombëtare me destinacion shtetet tjera
25,000 – 50,000

OUR 35.00/SHA-BEN 20.00

Transfertat dalëse ndërkombëtare me destinacion shtetet tjera
> 50,000

OUR 45.00/SHA-BEN 30.00

Transfertat dalëse ndërkombëtare në valuta të tjera11
Shenim: Nga data 1 tetor 2018 banka ofron inicimin e transfereve të jashtme dalëse me
valute përfituese valuten kineze CNY.

0.20%
(min 15, max 500)

0.15% ( Min 10.00 Max 500.00)
EUR/USD/CHF/CNY

Transfertat dalëse ndërkombëtare ProPay
Tarifat e bankave të treta për transfertat dalëse ndërkombëtare

2.50

0.15% ( 15.00 min)

15.00 EUR/25.00 USD/ 20.00 CHF

Reklamacionet për transfertat ndërkombëtare dalëse
(më pak se një muaj)12

10.00 (EUR/USD/CHF)

Reklamacionet për transfertat ndërkombëtare dalëse
(më shumë se një muaj)

30.00 (EUR/USD/CHF)

Transfertat hyrëse ndërkombëtare – ProPay

Pa pagesë

Transfertat hyrëse ndërkombëtare < 50.00

Pa pagese

Transfertat hyrëse ndërkombëtare > 50.0013, 14

0.15% (Min 15.00 Max 750.00) USD/EUR
0.15% (Min 20.00 Max N/A) CHF

Reklamacionet për transfertat hyrëse ndërkombëtare

20.00

Konfirmimi i gjendjes përmes Swift-it (tarifa e plotë mujore për klientin)

50.00

Konfirmimi Swift-it përmes email

Pa pagesë

Pagesat tjera

e-Banking

Degë/Jo-klientë

Pagesat për fatura mujore ( rrymës, ujit, telefonit etj)

Pa pagesë

5.00

Pagesat për institucionet publike, biznese dhe institucionet tjera

0.50

5.00

Pagesa për institucionet mikrofinanciare

5.00

5.00

Pagesat masive (rrogat)

e-Banking

Në degë

Pagesat e rrogave – ngarkimi/pranimi i listës

Pa pagesë

3.00

Pagesat e rrogave – të gjitha transaksionet për bankat tjera

1.00

1.50

Pagesat masive – të gjitha transaksionet për bankat tjera

0.50

2.00

Pa pagesë

3.00

Pagesat masive – pranimi i listës
Pagesat masive – transaksionet brenda ProCredit Bank

Pa pagesë

4.3 Transaksionet kesh
Deponimet e parave
Deponimi i parave

Bankomat

Degë

Pa pagesë

0.1% ( min 5.00)

Deponimi i monedhave < 30.00 EUR

Pa pagesë

Deponimi i monedhave > 30.00 EUR

5% ( Min 5.00)
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Deponim/tërheqje të parave me kod

1.00

n/a

Deponimi/këmbimi i parave të dëmtuara një kartëmonedhë

n/a

1.00 për një kartmonedhë

Deponimi/këmbimi i parave të dëmtuara më shumë se një kartëmonedhë

n/a

0.50 për një kartmonedhë

Paratë për koleksion
Tërheqje të parave në degë16

3.00% (min 15.00)
EUR

Tërheqja e parave < = 10,000.00
Tërheqja e parave > 10,000.00 < = 100,000.00

USD/CHF
3.00

0.1% ( min 5.00)

0.05% e shumës së
tërhequr
0.1% e shumës së
tërhequr

Tërheqja e parave > 100,000.00
Brenda rajonit të
Prishtinës

Jashtë rajonit të
Prishtinës

Mbledhja e njëhershme e parave nga POS terminalet me një paralajmërim një ditor

350.00/Vendi

500.00/Vendi

Mbledhja njëherë në javë e parave nga POS terminalet në bazë të kontratës

200.00/Vendi

300.00/Vendi

Bartja e parave të gatshme (para orës 12:00)17

3

Mbledhja njëherë në muaj e parave nga POS terminalet në bazë të kontratës
Mbledhja e çdo ditshme e parave nga POS terminalet në bazë të
kontratës në 4 POS terminale gjatë ditës.
Njoftimi për tërheqje
0- 15,000.00
> 15,000.00 <= 25,000.00
> 25,000.00 <= 30,000.00
> 30,000.00 <= 70,000.00
> 70,000.00
5. Letër Kreditë
Letër kreditë për import të mbuluara në para të gatshme

400.00/Vendi

300.00/Vendi

4,500.00/mujore për maksimum katër lokacione
EUR

USD/CHF
Pa paralajmërim

Pa paralajmërim

Njoftim një ditë përpara
tërheqjes

Njoftim një ditë përpara tërheqjes
Njoftim një ditë
përpara tërheqjes

Njoftim së paku dy ditë
përpara tërheqjes

Njoftim së paku dy ditë përpara tërheqjes
EUR/USD
0.50% p.v. min 50.00

Letër kreditë e financuara

3.50% p.v. tarifa e zotimit 0.50%, min 50.00

Letër kreditë e financuara në vlerë rezervë të aprovuar

5.00% p.v. tarifa e zotimit 0.50%, min 50.00

Konfirmimi përmes bankave të treta

Në bazë të tarifave të konfirmimit të bankave të treta

5.1 Letër kreditë për eksport
Komisioni këshillues
Shpenzimet e transferit të LK
Dokumentet e pranuara
Konfirmimi

0.50% e shumës së LK-së, min 100.00
0.50% min 100.00
0.20% e vlerës së dokumentit, min 50.00
Paratë e gatshme të përdorura si kolateral në bazë të marrëveshjes,
min 50.00

Dërgimi i dokumenteve

Shërbimet koriere (shpenzimet e Postës)

Ndryshimi dhe anulimi

Min 25.00

Marrja e dokumenteve (pranimi i dokumenteve)
Pagesat në të shtyer
Pagesat nën Letër Kreditë

0.20 % e vlerës së dokumentit, min 50.00
2.00 % e vlerës së prezantuar të dokumentit, min 25.00
0.10 % e shumës së pagesës

5.2 Inkaso dokumentare
Duke përfshirë prezantimin e pagesave të dërguesit dhe lëshimi i
dokumenteve

0.4 % e vlerës së dokumentit, min 50.00

Inkaso e dokumenteve në bazë të kërkesës së tërheqësit të parave

50.00 EUR + shpenzimet e Postës

Amandamenti në inkaso
Anulimi i inkasos
Hulumtimi/pyetësorët në bankën arkëtuese

Tarifa Minimale 25.00

Pagesat/pranimi i lajmërimit
Inkaso dalëse
6. Garancionet bankare18

0.20% në vlerë të dokumenteve + shpenzimet e Postës, min 100.00
Tarifa Minimale

6.1 Garancionet kombëtare
Të mbuluara me para të gatshme

0.50% p.v. min 25.00

Të financuara

3.00% p.v. min 50.00

Garancionet kombëtare të pagesave ndërmjet klientëve
të bankës tonë

2.50%, min 50.00

Garancionet doganore – të financuara

2.50%, min 50.00

Tarifa e zotimit

0.50%, min 50.00

6.2 Garancionet ndërkombëtare
Të mbuluara me para të gatshme - komisioni

0.50% p.v., min 50.00

Të financuara - komisioni

3.50% p.v., min 50.00

Tarifa e zotimit
Konfirmimi përmes bankave të treta
4

0.50%, min 50.00
Në bazë të tarifave të konfirmimit të bankave të treta

6.3 Garancionet e lëshuara nga bankat e huaja
Komisioni i këshillimit (komisioni i lajmërimit)

Min. 50

Verifikimi i nënshkrimeve dhe SWIFT mesazheve

Min. 25

Konfirmimi

Paratë e gatshme të lëna kolateral në bazë të marrëveshjes

Nisja e dokumenteve të garancionit

Shpenzimet koriere shtesë

Ndryshimi dhe anulimi i garancioneve

Min. 35

Tarifa e shfrytëzimit të garancionit

0.3 % e shumës së garancionit, Min. 50

Konfirmimi përmes bankave të treta

Në bazë të tarifave të konfirmimit të bankave të treta

Komisioni për protestim të garancionit/letër kredisë

20.00

6.4 Tender garancione bankare në EUR
Të financuara

Min EUR 50.00

Të mbuluara me kesh

Min EUR 25.00

7. Shërbime tjera
Ri-lëshimi i tokenit në rast të humbjes apo dëmtimit para afatit të
skadimit

25.00

Tokeni (e-Banking) për më shumë se dy përdorues

25.00

Komision për rastet e pagesës së kërkesës
nga gjykatat/përmbaruesit19

10.00

Printimi i një gjendje të llogarisë për muaj

Pa pagesë

Rishtypja e gjendjes së llogarisë të të njëjtit muaj

2.00

Ndryshim i kolateralit të luajtshëm (ç‘regjistrim, modifikim)

5.00

Ndryshim i kolateralit të paluajtshëm (ç ‘regjistrim, modifikim)

50.00

Ndryshim i garantuesit

5.00

20

< 6 muaj 2.50

Kopja e dokumenteve

> 6 muaj 5.00

Konfirmimi i pagesës së kredisë

25.00

Ndryshimi i datës së pagesës së këstit të kredisë

2.50

Shënime: Kjo çmimore është e aplikueshme për klientët e biznesit dhe institucionalë.
“n/a” nënkupton “nuk ofrohet”
“p.v.” nënkupton “për vit”
“ProCredit Bank“ i referohet “ProCredit Bank Kosovës“
1.
2.

16.
17.
18.
19.

Vlen për llogaritë ekzistuese në CHF. Nëse klientët kanë llogari rrjedhëse në USD apo/dhe CHF atëherë ata paguajnë USD/CHF 5.00 komision për llogari në valutë të huaj.
Klientët të cilët posedojnë llogari në valutën USD dhe CHF, për t’u pajisur me kartelë të debitit, duhet që patjetër të kenë llogari rrjedhëse në valutën EUR në mënyrë që të
mundësohet aplikimi dhe lëshimi i kartelës. Kjo kartelë mundëson tërheqjen e parave në Euro nga llogaritë e valutave të tjera (USD,CHF).
Ky shërbim ofrohet vetëm për klientët e biznesit.
Limiti ditor i tërheqjes në bankomate është 2,000 EUR. Limiti mund te rritet deri në 10,000 EUR duke kërkuar rritjen e limitit në Qendrën e Kontaktit përmes Kodit Identifikues
të Klientit.
Tërheqjet kesh ofrohen në disa tregtarë/dyqane të caktuara.
Për vlerat më të vogla se EUR 30,000 në llogarinë Flex Save, mjetet do të llogariten njëjtë si mjete të deponuara në llogari rrjedhëse dhe nuk do të llogaritet normë interesi.
Banka nuk ofron depozita me afat në valutat USD, CHF. Norma e interesit për depozitat ekzistuese me afat me ripërtëritje automatike (6 mujore) do të jetë 0.01%. Për klientët
institucionalë, ju lutem vizitoni degën më të afërt.
Përjashtim nga kjo tarifë bëjnë kthimet e mjeteve me rastin e pagesës online.
Përjashtim nga ky komision kanë të gjitha kartelat e huaja të lëshuara prej bankave të rrjetit ProCredit, transaksionet e të cilave procesohen përmes Quipu Processing Center
(QPC).
Komisioni vlen për tërheqjet me kartela te cilat kane valutën e tyre të ndryshme nga EUR dhe të lëshuara nga bankat jashtë Kosovës.
Në rast se valuta e llogarisë urdhëruese dhe valuta e transfertes dallojnë, atëherë vlejnë çmimet bazuar në valutën e llogarisë.
Komisioneve për reklamacione i shtohen ndalesat e palës së tretë.
Për transfertat ndërkombëtare hyrëse me komisionet “OUR”, në rast se paraqiten komisione shtesë, do të përfshihen në shpenzime administrative dhe do të debitohen nga
llogaria përfituese.
Çmimi i të gjitha pagesave ndërkombëtare hyrëse (IIMT) me komisionet “OUR”, të cilat realizohen/pranohen përmes ProCredit Bank Gjermanisë është zero.
Kjo tarifë aplikohet në llogarinë e përfituesit të mjeteve dhe kalkulohet në vlerën kumulative te të gjitha deponimeve në monedha në llogarinë e klientit, të bëra nga të gjithë
deponuesit/kartelë mbajtësit për deponim, gjatë ditës.
Me rastin e tërheqjes se parave nga llogarite ne valutën USD dhe CHF, paratë do te pranohen ne valutën EUR dhe komisioni do te aplikohet ne kundërvlerë te valutës EUR.
Komisioni prej 4,500 EUR është standard, por mund të ngeociohet në kuptimin e ofrimit të komisionit preferencial për klientët tonë.
Tarifa e zotimit duhet të kalkulohet një herë për shumën e aprovuar dhe është e aplikueshme vetëm për garancionet e financuara bankare.
Komisioni aplikohet për klient (jo për llogari).

20.

Shtypja e gjendjes së llogarisë në valuta të tjera është 2.00 USD/CHF.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

www.procreditbank-kos.com
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