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1

TË PËRGJITHSHME

1.1

Keto kushte pune rregullojne tarifat dhe komisionet standarte te First investment
bank Albania, pervecse kur per transaksione specifike Banka ka rene dakord me
klientet apo bankat korespondete per terma te ndryshme.

1.2

Tarifat dhe komisionet duhet te mbahen ne monedhen ne te cilen eshte hapur
llogaria bankare. Nese tarifa dhe/ose komisioni jane te shprehur ne monedhe te
ndryshme nga llogaria e klientit nga e cila do mbahet tarifa dhe/ose komisioni kursi
i kembimit qe do perdoret do te jete kursi zyrtar i Bankes se Shqipersie qe eshte
ne sistemin e Bankes ne momentin e mbajtjes se komisionit.

1.3

Perllogaritja e ekuvalences se shumave (si psh: shumat minimale, shumat e
transaksioneve etj.) ne monedha te ndryshme nga ato te shprehura ne kushtete
punes do te behet duke perdorur kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise qe eshte
ne sistemin e Bankes ne momentin e kryerjes se transaksionit.

1.4

Per qellime te Kushteve te Punes, klientet e bankes duhet te jene:
a) Entitete ligjore si: shoqeri aksionere, shoqeri me pergjegjesi te kufuzuara,
nderrmarrje tregtare dhe individe te perfshire ne aktivetete ekonomike por jo
te regjistruar si tregetare, te cilet kane nje llogari aktive ne banke.
b) Individe te cilet kane nje llogari aktive ne banken.

1.5

Tarifat dhe komisionet per individet duhet te aplikohen vetem per individet, te cilet
nuk sillen si tregetare, sic eshte perkufizuar ne "Ligjin per Nderrmarrjet Tregetare",
dhe nuk kryejne transaksione tregtare nepermjet llogarive te tyre ne banke.
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Depozitat e klienteve jane te sigururara nga Agjensia e Sigurimit te Depozitave (ASD) ne
perputhje me ligjin nr. 53/14 date 22.5.2014 “Per Sigurimin e Depozitave”. Ne baze te ketij ligji;
Agjencia siguron dhe kompeson depozitat e sigurueshme te individeve, tregtareve dhe
shoqerive tregtare ne masen 100% por ne cdo rast jo me shume se 2 500 000 (dy million e
peseqind mije) leke, pavaresisht numrit te depozitave apo llojit te monedhes se tyre, te
depozituara ne cdo banke anetare e skemes se sigurimit te depozitave qe ushtron veprimtari
ne Republiken e Shqipersie.
Agjencia mund të kompensojë depozitën e siguruar nëpërmjet njërës prej këtyre mënyrave:
a) pagesës së shumës në lekë personit në ambientet e subjektit të vendosur në
likuidim në bashkëpunim me likuidatorin;
b) pagesës së shumës në lekë personit në ambientet e një banke anëtare të skemës
(banka agjente);
c) transfertës së shumës që përfitohet nga depozituesi në një bankë anëtare të
skemës së sigurimit të depozitave;
ç) pagesës me çek;
d) mënyra të tjera pagese të miratuara me akt nënligjor të Autoritetit Mbikëqyrës.
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2

LLOGARITË BANKARE

2.1

Hapja e nje llogarie bankare

2.1.1

Shuma minimale per hapjen e llogarise rrjedhese

pa komision

2.1.1. a

te individeve

1,000 Leke / 10 Eur/Usd/Gbp

2.1.1.b

te personave fizike

1,000 Leke / 10 Eur/Usd/Gbp

2.1.1.c

te kompanive

2,500 Leke / 25 Eur/Usd/Gbp

2.1.2

Shenim: Perjashtim bejne llogarite rrjedhese ku kalojne pensionet, pensionet e invaliditetit,
ndihma ekonomike, llogarite e pagave dhe llogarite e kredive.
Shuma minimale per hapjen e llogarise se kursimit

zero

2.1.3

Shuma minimale per hapjen e llogarise se depozites

zero

2.1.4

Shenim: Perjashtim ben vetem depozita me afat, “Rekord” per te cilen shuma minimale eshte 200 Euro
(ose kundervlera ne monedha te tjera) dhe depozita ‘Dinamike’ per te cilen shuma minimale eshte ALL 100,000 / FCY
1,000.
Hapja e llogarive ne bashkepronesi
200 Leke

2.1.5

Hapja e llogarive per Personat Juridike te huaj (rezidente ose jo-rezidente)

2.1.5.a

Tarife aplikimi (e pakthyeshme ne rast refuzimi)

2.1.5.b

Per Personat Juridike dhe organizimet ligjore jo-rezidente nga vendet e BE

+ 150 Euro

2.1.5.c

Per Personat Juridike dhe organizimet ligjore jo-rezidente jashte BE

+ 250 Euro

2.1.5.d

2.1.5.e

Per Personat Juridike dhe organizimet ligjore rezidente, me aksionere te regjistruar ne
vendet
me parajse fiskale
Nese kerkesa per hapje llogarie behet ne ambjentet e Fibank Bullgari

2.1.6

Tarife shtese per çdo sherbim bankar te ofruar ne ambjentet e Fibank Bullgari

2.2

Mirembajtja mujore e nje llogarie bankare

2.2.1

Llogarite rrjedhese

50 Euro

+ 350 Euro

+ 200 Euro
50 Euro

2.2.1.a

te individeve

100 Leke / 1 Euro

2.2.1.b

ku kalon pensioni i invaliditetit dhe ndihmes ekonomike

90 Leke

2.2.1.c

ku kalojne pensionet e vjetersise

pa komision

2.2.1.d

te personave fizike

150 Leke / 1 Euro

te kompanive

400 Leke / 3 Euro

2.2.1.e
2.2.2

Llogarite e kursimit

27 Leke / 0.2 Euro / USD

2.2.3

Llogarite e depozitave

pa komision

2.3

Nxjerja e llogarive bankare

2.3.1

Per muajin aktual

pa komision

2.3.2

Per muajt paraardhes

100 Leke

2.3.3

Per vitet paraardhes

250 Leke

2.4

Leshim vertetimi

2.4.1

Per gjendjen e llogarise

1,000 Leke

2.4.2

Per gjendjen e huase

1,500 Leke

2.4.3

Per gjendjen e huase per arsye financimi nga nje tjeter Institucion Financiar

3,000 Leke

2.4.4

Per qellime auditimi (konfirmim auditimi)

3,000 Leke
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2.5

Mbyllja e llogarive rrjedhese

2.5.1

Per individe (vetem nese kane kaluar me pak se 6 muaj nga dita e hapjes)

700 Leke / 5 Euro

2.5.2

Per personat fizike

1,500 Leke / 10 Euro

2.5.3

Per kompanite

2,000 Leke / 15 Euro
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TRANSAKSIONET CASH

3.1

Terheqje ne cash

3.1.1

Terheqjet cash brenda dites (pa paralajmerim ne dite te meparshme)

3.1.1.a

Deri në 5,000 Euro (ose ekuivalente në monedha të tjera)

pa komision

3.1.1.b

Mbi 5,000 Euro

0.2% min 20 Euro

3.1.2
3.1.2.a
3.1.2.b

3.1.2.c

3.1.3
3.1.3.a
3.1.3.b

3.1.3.c

Terheqjet cash me 1 dite paralajmerim max. 20,000 Euro
Deri ne 5,000 Euro

pa komision

Nga 5,001 Euro - deri ne 20,000 Euro

0.1%

Shënim: % aplikohet mbi diferencen midis shumes se terhequr (max. 20,000 Euro) dhe 5,000 Eurove.
Mbi 20,000 Euro (ne varesi te Bankes)
0.2% min 20 Euro
Shënim: % aplikohet mbi diferencen midis shumes se terhequr dhe 20,000 Eurove dhe eshte komision shtese pervec komisionit
ne piken 3.1.2.b.
Terheqjet cash me 2 dite paralajmerim
Deri ne 5,000 Euro

pa komision

Nga 5,001 Euro deri ne shumen e paralajmeruar

0.1%

Shënim: % aplikohet mbi diferencen midis shumes se terhequr dhe 5,000 Eurove.
Nga shuma e paralajmeruar deri ne shumen e terhequr
0.2% min 20 Euro
Shënim: % aplikohet mbi diferencen midis shumes se terhequr dhe shumes se paralajmeruar dhe eshte komision shtese pervec
komisionit ne piken 3.1.3.b.

Shënim: Shuma e terhequr per te gjitha pikat e mesiperme llogaritet si shuma totale e terhequr nga te gjitha llogarite e klientit, brenda 1 dite, ne te
gjitha deget e Fibank.
3.1.4

Terheqjet cash nga arka nga llogarite rrjedhese ne Leke

3.1.4 a

Për shuma deri në 50,000 Leke për klientët (individë ose persona fizikë)

3.1.4 b
Për shuma deri në 50,000 Leke për klientët (për klientët e pensionit)
Shënim: Për 3.1.4 a përjashtohen tërheqjet nga llogaritë rrjedhëse të lidhura me llogaritë e depozitave

3.2

Depozitime ne cash

3.3

Procesimi i cash

3.3.1
3.3.2

Shkembimi i prerjeve te kartmonedhave (ne varesi te Bankes)
Terheqja e shumes ne kartemonedha me nje prerje te caktuar sipas kerkeses se klientit
(ne varesi te Bankes)

3.3.3

Numerimi I monedhave metalike

190 Leke
50 Leke

pa komision

0.5% e shumës, min. 5 Euro
0.1% e shumës, min. 5 Euro

3.3.3.a

per mbi 50 monedha te depozituara

2% e gjithe shumes

3.3.3.b

per mbi 50 monedha te terhequra

1% e gjithe shumes
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TRANSAKSIONET E KËMBIMEVE VALUTORE

4.1

Kembimet valutore

4.2

Terheqjet cash nga transaksionet e kembimeve valutore brenda dites

pa komision

pa komision
Shënim: Transaksionet e kembimeve valutore per shumat mbi Euro/Usd 10,000, Gbp 6,000 mund te kryhen vetem nepermjet nje llogarie te klientit
ne Fibank
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5

TRANSFERTA NË LEKË DHE NË MONEDHË TË HUAJ

5.1

Transferta ndermjet llogarive ne Fibank Albania

5.1.1

Transferta hyrese te brendshme nga Fondet e Investimit / Pensionit

pa komision

Shenim: Transfertat hyrese dhe dalese jane pa komision pervec pagesave te seksionit 11.

5.2

Transferta me Fibank AD, Bullgari, UNIBank AD, Maqedoni dhe Fibank AD, Qipro

5.2.1

Transferta dalëse (përmes SWIFT-it)

5.2.1.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

5.2.1.1.a

Për shumat deri në 500 Euro / USD / GBP

10 Euro / USD / GBP

5.2.1.1.b

Për shumat deri në 15,000 Euro / USD / GBP

15 Euro / USD / GBP

5.2.1.1.c

Për shumat deri në 30,000 Euro / USD / GBP

20 Euro / USD / GBP

5.2.1.1.d

Për shumat mbi 30,000 Euro / USD / GBP

40 Euro / USD / GBP

5.2.1.2

Të urdhëruara nga jo-klientë të Fibank

5.2.2

Transferta hyrëse (përmes SWIFT)

0.30%, min. 30 Euro - max. 300 Euro

5.2.2.1

Për klientë përfitues të FIBANK

0.10%, min. 10 Euro - max. 50 Euro

5.2.2.2

Për jo-klientë përfitues të FIBANK

0.10%, min. 10 Euro - max. 300 Euro

5.3

Transferta ndërbankare në monedhën vendase dhe në monedhë të huaj

5.3.1

Transferta dalëse në monedhë të huaj (përmes SWIFT-it)

5.3.1.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

5.3.1.1.a

Me të njëjtën ose datë valutë të nesërmen (ekspres ose 1 ditë datë valutë)

5.3.1.1.b

Me datë valutë spot (2 ditë datë-valutë)

5.3.1.1.c

Permes llogarise se Fibank

5.3.1.2

Të urdhëruara nga jo-klientë të Fibank

5.3.2

Transferta dalëse në Leke (AIPS dhe AECH)

5.3.2.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank për shumat nën 1.5 mln Lek (AECH)

0.2% min. 20 Euro / USD / GBP - max.250
Euro / USD / GBP
0.15% min. 15 Euro / USD / GBP - max.200
Euro / USD / GBP
+ 10 Euro shtese nga komisioni respektiv
0.50% min. 20 Euro / USD / GBP - max. 300
Euro / USD / GBP

5.3.2.1.a

Me datë valutë të nesërmen (1 ditë datë valutë)

400 Leke

5.3.2.1.b

Me të njëjtën datë-valutë (ekspres)

500 Leke

5.3.2.2
5.3.2.2.a
5.3.2.2.b

Të urdhëruara nga klientë të Fibank për shumat mbi 1.5 mln LEK. (AIPS)
Me datë valutë spot (2 ditë datë-valutë)

1,200 Leke

Me të njëjtën datë-valutë ose me 1 ditë datë-valutë (Ekspres)

1,500 Leke

5.3.2.3

Kthim mbrapsht i transfertës hyrëse në Lek (për detaje të pasakta)

800 Leke

5.3.2.4

Përmes llogarise së Fibank

1,500 Leke

5.3.3

Transferta hyrëse në monedhë të huaj (përmes SWIFT-it)

5.3.3.1

Për përfitues klientë të Fibank

0.1% min. 10 Euro - max 75 Euro

5.3.3.2

Për perfitues jo-klientë të FIbank

0.15% min. 15 Euro 15 - max. 100 Euro

5.3.3.3

Kthim mbrapsht i transfertës hyrëse në monedhë të huaj (detaje të pasakta)
20 Euro
Transferta nderkombetare ‘accounted’ ne te njejten date valute
5.3.3.4
(me kerkese te klientit)
0.04% ne dite min 5 Euro
Shenim: komisioni ose pjese e komisionit per transferta me opsionin “OUR” I cili nuk rimbursohet nga banka korrespondente, do te mbahet nga
perfituesi (klienti i Fibank).
5.3.4

Transferta hyrëse në Lekë

5.3.5

Regjistrimet manuale për të kredituar fondet në llogari kur fondet janë në lek
dhe llogaria e përfituesit është në monedha të tjera

pa komision
1,000 Leke
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5

TRANSFERTA NË LEKË DHE NË MONEDHË TË HUAJ (vazhdim)

5.4

Tarifa dhe komisione te tjera për transfertat

5.4.1

Anullim i transfertes me kërkesë të bankave lokale apo të huaja

30 Euro

5.4.2

Anullim i transfertës me kërkesë të urdhëruesit

20 Euro + kostot reale

5.4.3

Amendim i transferës nga urdhëruesi

20 Euro + kostot reale

5.4.4

Investigime për transfertat dalëse me kërkesë të urdhëruesit

15 Euro + kostot reale

5.4.5

Investigime për transfertat hyrëse

5.4.5.1
5.4.5.2
5.4.6

Në monedhë të huaj

25 Euro + kostot reale

Në Lekë

ALL 500

Komisione ekstra për mungesë IBAN-i

8 Euro

5.4.7
Komision SWIFT-i
10 Euro / USD / GBP
Shënim: a) KthimiI mbrapsht i transfertes hyrese me kerkese te perfituesit do te konsiderohet si nje transferte e re.
b) Per transfertat dalese, pervec atyre me First Investment Bank AD, Sofia dhe UNIBank AD, Macedonia, Banka do te te aplikoje nje
kosto shtese SWIFT-I, sipas percaktimit ne 5.4.7
c) Për Investigimet per transferat hyrese ne monedhë të huaj,klientit i mbahet komisioni I investigimit te transfertave
hyrese ne rast se banka Korrespontente nuk paguan..
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CEQET

6.1

Pagesë e çekut të udhëtarit (marrë për arkëtim)

1%, min., 1 Euro

6.2

Pagesë e çekut të udhëtarit (marrë për grumbullim)

0.5%, min., 10 Euro - max 150 Euro

6.3

Liber ceqesh te Bankes

10 Euro
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LETËR KREDITË

7.1

Letër Kredi të hapura nga Fibank (import)

7.1.1

Njoftime me Swift

7.1.2

Hapja, përpunimi dhe pagesa

7.1.2.a
7.1.2.b
7.1.3
7.1.4

Me cash kolateral
Me jo-cash kolateral
Konfirmim bankar i kredive dokumentare pa kolateral deri në përfundim të
angazhimit

30 Euro
0.3% min. 70 Euro për tremujor ose një pjesë të
tij
0.5% min 70 Euro për tremujor ose një pjesë të
tij
me marrëveshje
40 Euro

7.1.5

Anullim i kredisë dokumentare para datës së skadimit
Amendimet e kushteve dhe afateve sipas një kredie dokumentare (përjashtohen
shtimi, zgjerimi dhe konfirmimi)

7.1.6

Pagesat e mëvonshme ose pranimet (që nga data e pranimit të pagesës)

0.1%, min. 50 Euro në muaj ose një pjesë të tij

7.1.7

Pagesa e marrjes së dokumentave me mangësi (tarifohet banka e huaj)

70 Euro

7.1.8

Komision transmetimi

0.1%, min. 50 Euro - max. 500 Euro

45 Euro
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7

LETËR KREDITË (vazhdim)

7.2

Letër kreditë e hapura me FIBANK nga banka të tjera (eksport)

7.2.1

Njoftime Swifti

35 Euro

7.2.2

Transmetim i L/C tek një bankë tjetër

30 Euro

7.2.3

Njoftim pa angazhim (zbatohet gjithashtu për L/C e konfirmuara)

0.1%, min 50 Euro - max 500 Euro

7.2.4

Administrimi dhe pagesa e dokumentave

0.2%, min. 50 Euro

7.2.5

Anullimi përpara datës së skadencës

50 Euro

7.2.6

Kontrolli I dates së maturimit për letër kredit me pagesë të mëvonshme të
konfirmuara nga Fibank

0.15%, min. 50 Euro- max. 250 Euro
për tremujor ose një pjesë të tij

7.2.7

Kontrolli I dates së maturimit për letër kredit me pagesë të mëvonshme të pa
konfirmuara nga Fibank

0.1% min. 30 Euro – max. 250 Euro
për tremujor ose një pjesë të tij

7.2.8

Konfirmim

me marrëveshje

7.2.9

Njoftim për amendim (përjashtohet rritja, zgjatja dhe konfirmimi)

45 Euro

7.2.10

Dërgim dokumentash me parregullsi në emër dhe përgjegjësi të përfituesit

0.15%, min. 30 Euro
për muaj ose një pjesë të tij

7.2.11

Prezantim dokumentash të parregullt të kthyer për korrigjim

0.05%, min. 25 Euro - max. 70 Euro

Shënim: a) Për letër kreditë, që përmbajnë “rreth/përafërsisht”, Banka do të llogarisë të gjitha tarifat dhe komisionet duke u bazuar në
shumën/shumën e shtuar të kredisë dokumentare plus 10%, nëse nuk parashikohet ndryshe.
b) Për shtimin: Banka do të aplikojë tarifa dhe komisione mbi shumën e shtuar, te njejta si për hapjen e një kredie dokumentare.
c) Komisioni për hapjen/konfirmimin e një kredie dokumentare do të grumbullohet për të gjithë afatin e vlefshmërisë së kredisë
dokumentare dhe nuk është objekt kompensimi në rast të kancelimit para datës së mbarimit të afatitit ose nëse kredia dokumentare nuk është
përdorur.
d) Në rastet kur shpenzimet e bankës së konfirmimit i janë ngarkuar aplikantit ato do të paguhen nga komisioni, i përcaktuar në 7.1.3.

8

GARANCI BANKARE

8.1

Garanci Bankare

8.1.1

Njoftim SWIFT -i

8.1.2

Leshim i nje garancie bankare

8.1.2.1

Me cash kolateral

8.1.2.2

Jo me cash kolateral

35 Euro
0.25% per tremujor ose nje pjese te tij
min. 50 Euro

8.1.2.2.a

Obligacione tenderi, garanci ne perputhje me Aktin e Prokurimit
Publik dhe per autoritet doganore.

0.5% per tremujor ose nje pjese te tij
min 50 Euro

8.1.2.2.b

Te tjera

8.1.2.2.c

Nga kredi te miratuara me kusht
Leshim i nje garancie bankare ekspres (brenda 24 oreve) - tarife
shtese

me marreveshje
0.5 – 1 % per tremujor ose nje pjese te tij
min 100 Euro

8.1.2.2.d
8.1.3

Komision transmetimi

Euro 30
0.1%, min. 50 Euro - max. 500 Euro

8.1.4

Amendim i termave dhe/ose te kushteve te garancise bankare.

8.1.4.a

Duke perjashtuar shtimin dhe/ose kohezgjatjen

8.1.4.b

Duke shtuar shumen dhe/ose kohezgjatje

35 Euro
Mbi shumen dhe/ose afatin e shtuar aplikohen te
njejtat tarifa si per nje garanci te re

8.1.5

Vertetim per Leter Garancine

10 Euro

8.1.6

Keshillim i Leter Garancive (pa angazhim)
Ulje, pranime, perfitime te letrave tregetare, caktimin ose blerjen e te
arketueshmeve, pavaresisht nga instrumenti financiar i perdorur.

0.1%, min. 50 Euro - max. 250 Euro

8.2

me mareveshje.

Shënim: Tarifat dhe komisionet për garancitë bankare I referohen si klientëve korporata ashtu dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
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HUADHËNIA

9.1

HUA PER INDIVIDE - RETAIL

9.1.1

Hua individuale (Retail) per nevoja konsumatore te siguruar me garantor

9.1.1.1

Komision aplikimi

9.1.1.1.a

Me cash kolateral

pa komision

9.1.1.1.b

Me jo-cash kolateral

2,800 Leke

Shënim: Komisioni eshte i pagueshem vetëm pas lëvrimit të huasë.
9.1.1.2
9.1.1.2.a

Komision manaxhimi
Me cash kolateral

1%

9.1.1.2.b
Me jo -cash kolateral
1 - 1.5%
Shënim: Ky komision llogaritet mbi shumen totale te kredise dhe e pagueshme vetem njehere ne disbursimin e kredise. Ne rastet e rritjes se
shumes te nje kredie ekzistuese , komisioni I manaxhimit kalkulohet mbi shumen e rritur
9.1.1.3

Komision rinegocimi (ndryshime ne kolateral, norme interesi dhe kohezgjatje )

9.1.1.3.a

Me cash kolateral

pa komision

9.1.1.3.b

Me jo-cash kolateral

2%

Shënim: Ndryshimet lidhur me shlyerjen e parakohshme nuk konsiderohen Rinegocim.
9.1.1.4

Komision shlyerje para kohe

9.1.1.4.a

Me norme fikse interesi dhe cash kolateral

pa komision

9.1.1.4.b

Me norme fikse interesi dhe jo cash kolateral dhe me pak se 1 vit i mbetur deri ne maturitet

0.5%

9.1.1.4.c

Me norme fikse interesi dhe jo cash kolateral dhe me shume se 1 vit i mbetur deri ne maturitet

1%

9.1.1.4.d

Me norme interesi te ndryshueshme

pa komision

Shënim: Komisioni i shlyerjes se parakohshme eshte llogaritur mbi principalin e paguar.
9.1.2

Hua per individe (retail) per nevoja konsumatore te siguruar me pasuri te patundshme si kolateral

9.1.2.1

Komision aplikimi

9.1.2.1.a

Per kredite deri ne 3,000,000 Leke (ose kundervlera ne monedha te tjera)

30 Euro

9.1.2.1.b

Per kredite mbi 3,000,000 Leke (ose kundervlera ne monedha te tjera )

50 Euro

Shënim: Komisioni i huase aplikohet ne momentin e disbursimit mbi shumen e disbursuar.
1 - 1.5%
9.1.2.2
Komision manaxhimi
Shënim: Ky komision llogaritet mbi shumen totale te huase, dhe eshte i pagueshme vetem njehere ne momentin disbursimit te huase. Ne rastet e
rritjes se shumes te nje huaje ekzistuese, komisioni i manaxhimit llogaritet mbi shumen e shtuar.
9.1.2.3

Komision rinegocimi (ndryshime ne kolateral , norme interesi dhe afat)

1.5%

Shënim: Ndryshimet lidhur me shlyerjen e parakohshme nuk konsiderohen rinegocim.
9.1.2.4

Komision shlyerje e parakohshme

9.1.2.4.a

Per huate nen ALL 6,000,000, norme fikse interesi dhe me pak se nje vit deri ne maturitet

0.5%

9.1.2.4.b

Per huate nen ALL 6,000,000, norme fikse interesi dhe me shume se nje vit deri ne maturitet

1%

9.1.2.4.c

Per huate nen ALL 6,000,000 dhe me norme interesi te ndryshueshme

pa komision

9.1.2.4.d

Per huate mbi ALL 6,000,000 dhe financuar nga fondet e klientit ose Fibank (me nje hua te re)

pa komision

9.1.2.4.e

Per huate mbi ALL 6,000,000 dhe financuar nga bankat e tjera ose institucionet financiare

pa komision

Shënim: Komisioni i shlyerjes se parakohshme eshte llogaritur mbi principalin e paguar
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HUADHËNIA (vazhdim)

9.1

HUA PER INDIVIDE - RETAIL (vazhdim)

9.1.3

Hua hipotekore per individe (retail) te siguruar me garantor

9.1.3.1

Komision aplikimi

9.1.3.1.a

Me cash kolateral

pa komision

9.1.3.1.b

Me jo-cash Kolateral

2,800 Leke

Shënim: Komisioni eshte i pagueshem vetëm pas lëvrimit të huasë.
9.1.3.2
9.1.3.2.a

Komision manaxhimi
Me cash kolateral

1%

9.1.3.2.b
Me jo-cash Kolateral
1 - 1.5%
Shënim: Ky komision llogaritet mbi shumen e plote te huase dhe paguhet vetem njehere ne momentin e disbursimit t e pare te huase. Ne rastet e
rritjes se shumes ne nje hua ekzistuese komisioni paguhet vetem mbi shumen e shtuar.
9.1.3.3

Komision rinegocimi (ndryshim ne kolateral, normat e interesit dhe ne afat)

9.1.3.3.a

Me cash kolateral

pa komision

9.1.3.3.b

Me jo-cash kolateral

2%

Shënim: Ndryshimet qe lidhen me pagimin e parakohshem te huase nuk konsiderohen si rinegocim.
9.1.3.4

Komision i shlyerjes se parakohshme

9.1.3.4.a

Me cash kolateral

pa komision

9.1.3.4.b

Me jo-cash kolateral dhe me pak se nje vit deri ne maturitet

1%

9.1.3.4.c
Me jo-cash kolateral dhe me shume se nje vit deri ne maturitet
Shënim: Komision I shlyerjes se parakoheshme eshte llogaritur mbi principalin qe po ripaguahet.
9.1.4

Hua per individe per nevoja hipotekore te siguruara me pasuri te paluejtshme si kolateral

9.1.4.1

Komision aplikimi

9.1.4.1.a

Per hua deri ne 3,000,000 Leke (ose ekuvalenten e kesaj shume ne monedhe tjeter)

9.1.4.1.b
Per hua mbi 3,000,000 Leke (ose kundervleren e kesaj shume ne monedhe tjeter)
Shënim: Komisioni applikohet vetem ne rastet qe jan disbursuar dhe ne momentin e disbursimit.

2%

30 Euro
50 Euro

1 - 1.5%
9.1.4.2
Komision manaxhimi
Shënim: Ky komision llogaritet mbi te gjithe shumen dhe paguhet vetem njehere ne disbursimin e pare te kredise. Ne raste te shtimit te shumes te
kredise ekzistente, komisioni i menagimit llogaritet mbi shumes e shtuar.
9.1.4.3
Komision rinegocimi (ndryshim ne kolateral, normat e interesit dhe kohezgjatjes)
Shënim: Ndryshimet qe lidhen me pagimin e parakoheshem te huase nuk konsiderohen si rinegocim.
9.1.4.4
9.1.4.4.a

1.5%

Komision i shlyerjes se parakoheshme
Me pak se nje vit deri ne maturitet

9.1.4.4.b
Me shume se nje vit deri ne maturitet
Shënim: Komisioni i shlyerjes te parakoheshme llogaritet mbi shume e principalit qe paguhet
9.1.5

Overdraft dhe overdraft i lidhur me karte debiti

9.1.5.1

Komision aplikimi

1%
2%

pa komision

9.1.5.2
Komisioni manaxhimi
2%
Shënim: Ky komision llogaritet mbi limitin e plote te overdraftit, dhe paguhet ne disbursimin e pare te kredise dhe ne cdo rinovim. Na raste te
shtimit te limitit te nje overdrafti ekzisues perpara maturimit, komisioni i administrimit eshte aplikuar vetem mbi limitin shtese.
9.1.5.3

Komision rinegocimi (ndryshim ne kolateral, normat interesi dhe afati)

pa komision

9.1.5.4

Komision i shlyerjes se parakoheshme

pa komision
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HUADHËNIA (vazhdim)

9.2

HUA PER BIZNESE TE VOGLA DHE TE MESME

9.2.1

Komision aplikimi

9.2.1.a

Per hua deri ne 100,000 Euro

50 Euro

9.2.1.b

Per hua mbi 100,000 Euro

100 Euro

9.2.1.c

Per klientet te cileve u eshte dhene me pare nje hua nga Fibank ne dy vitet e fundit.

50% te komisionit aktual

9.2.2

Komision rinegocimi

9.2.2.a

Per ndryshim ne kolateral (perfshire garantoret)

9.2.2.b

Per ndryshim ne normat e interesit

9.2.2.c

Per ndryshimin ne kohezgjatje dhe planpagese

1%
min. 100 Euro
1%
min. 100 Euro
1%
min. 100 Euro

Shënim: Komisioni I rinegocimit llogaritet mbi balancen totale ne diten e rinegocimit.
9.2.3
9.2.3.a
9.2.3.b
9.2.4

Komision i shlyerjes se parakoheshme
Kur financohet me fondet e klientit

3%

Kur rifinancohet nga banka dhe/ose nga ndonje tjeter institucion financiar.

5%

Komision manaxhimi

9.2.4.a

Per huate

1%

9.2.4.b

Per overdrfatet

9.2.4.c

Per linje huaje
Per opinionin e nje eksperti, vleresimin, konsultimin dhe sherbime te tjera qe lidhen me
analisen e aplikimit per kredi dhe vleresimin e kolateralit -shtese

2 % per cdo vit ose pjese te tij
0.25% per cdo vit pasardhes
ose pjese te tij

9.2.4.d

kostot aktuale
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KARTA DEBITI DHE KREDITI

10.1

KARTA DEBITI – VISA DEBIT CONTACTLESS

10.1.1

Kushte te pergjithshme

10.1.1.1

Tarifa e mirembajtjes

pa komision

10.1.1.2

Ndryshim i limitit ditor te perdorimit

500 Leke

10.1.1.3

Transaksion kreditues (Refund)

0.5% e shumes

10.1.1.4

Reklamim i transaksioneve (të pa justifikuara)

3,000 Leke

10.1.1.5

Zhbllokimi i kartës

500 Leke

10.1.2

Lëshimi i kartës

10.1.2.1.a

Lëshim standart

pa komision

10.1.2.1.b

Lëshim ekspres

2,000 Leke

10.1.2.1.c

Rilëshim për shakaqe të tjera (si vjedhje, humbje, dëmtim etj.)

750 Leke

10.1.2.2

Ri-lëshim i PIN (Kodit personal)

400 Leke

10.1.2.3

Ri-aktivizim i kodit PIN (Ri-aktivizim pas vendosjes 3 herë gabim)

100 Leke

10.1.3
10.1.3.1

Transaksionet ne ATM (Bankomate)
Tërheqje cash

10.1.3.1.a

Tërheqje nga ATM-te e Fibank Albania

pa komision

10.1.3.1.b

Tërheqje nga ATM-te e bankave te tjera ne Shqiperi

10.1.3.1.c

Tërheqje nga ATM-te jashtë Shqiperise

200 Leke
2% e shumes
min. 500 Leke

10.1.3.2

Kontroll i gjëndjes së llogarisë

pa komision

10.1.4

Transaksionet ne POS (Pika shitje në dyqane)

10.1.4.1.a

Blerje në POS ne Shqiperi

pa komision

10.1.4.1.b

Blerje në POS jashte Shqiperise

25 Leke / transaksion

10.1.4.2

Terheqje cash ne POS
Nga Terminalet POS të bankave ne Shqiperi

10.1.4.2.a
10.1.4.2.b

deri në 20.000 lekë (ose kundërvlera në monedha të tjera)

500 Leke

Mbi 20.000 lekë (ose kundërvlera në monedha të tjera)

2.5% e shumes
1.5% + 3 Euro
min. 10 Euro

Nga Terminale POS jashte Shqiperise
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KARTA DEBITI DHE KREDITI (vazhdim)

10.2

KARTE KREDITI

10.2.1

Kushte te pergjithshme

10.2.1.1

Norma vjetore e interesit

10.2.1.1.a

Standart

15.804%

10.2.1.1.b

Me cash kolateral

9.804%

10.2.1.1.c

Te tjera (per studente dhe te tjere)

19.8%

10.2.1.2

Interesi në rast pagesash të vonuara (vjetor)

10.2.1.3

Komision për mirëmbajtjeje- KRYESOR (vjetore)

42%

10.2.1.3.a

Visa classic / Visa classic per studente

15 Euro / 20 USD / 1,500 Leke

10.2.1.3.b

Visa Gold

20 Euro / 25 USD

Visa business Gold

25 Euro / 35 USD

10.2.1.3.c
10.2.1.4

Komision për mirëmbajtjeje- Të Kartëmbajtësit SHTESE (vjetore)

10.2.1.4.a

Visa classic

7 Euro / 10 USD / 1,000 Leke

10.2.1.4.b

Visa Gold

7 Euro / 10 USD / 1,000 Leke

10.2.1.4.c

Visa business Gold

18 Euro / 25 USD / 2,500 Leke

10.2.1.5

Ndryshimi i limitit ditor të kartës

10.2.1.6

Transaksion kreditues

7 Euro / 10 USD / 1,000 Leke

10.2.1.6.a

Transaksion kreditues Refund

0.5% e shumes

10.2.1.6.b

Transaksion kreditues OCT

pa komision

10.2.1.7

Reklamim i transaksioneve (të pajustifikuara)

3,000 Leke

10.2.1.8

Zhbllokimi i kartës

10.2.1.9

MRA (Minumi i pagesës mujore)

5 Euro
5%
min. 10 Euro / 10 USD / 1,000 Leke
1,500 Leke (karta per studentet)

10.2.2

Lëshimi i kartës

10.2.2.1.a

Lëshim standart

pa komision

10.2.2.1.b

Leshim ekspres

25 Euro

10.2.2.1.c

Rilëshim për shakaqe të tjera (si vjedhje, humbje, dëmtim etj.)

10 Euro

10.2.2.2

Rilëshim i PIN (Kodit personal)

5 Euro

10.2.2.3

Ri-aktivizim i kodit PIN (pas vendosjes 3 herë gabim)

pa komision

10.2.3

Transaksionet ne ATM (Bankomate)

10.2.3.1

Tërheqje cash

2.5% e shumes
min. 3 Euro

10.2.3.2

Kontroll i gjëndjes së llogarisë

pa komision

10.2.4

Transaksionet ne POS (Pika shitje në dyqane)

10.2.4.1

Blerje në POS

10.2.4.2

Terheqje cash ne POS

10.2.5

Kalim i balances kreditore

pa komision
2.5% of the amount
min. 3 Euro
0.5% e shumes
min. 2.5 Euro, max 30 Euro
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PAGESA UTILITARE DHE PAGESA TË TJERA

11.1

Pagesat e te gjitha llojeve te; taksave, sigurimeve shoqerore dhe shendetesore

11.1.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

11.1..1 a

Në cash

150 Leke

11.1.1.b

Nëpërmjet transfertës së brendshme

50 Leke

11.1.2.2
Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank
Shënim: (1) Komisioni mbahet për cdo lloj takes ose urdhër pagese.
(2) Komisioni mbahet për cdo individe/kompani në emër të të cilit bëhet pagesa
(3) Klient i Fibank do konsiderohet vetem kompania/individi ne emer te te cilit behet pagesa

11.2

Pagesa ulitilitare (energji elektrike, telefoni, ujë)

11.2.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

250 Leke

11.2.1.a

Në cash

50 Leke

11.2.1.b

Nëpërmjet transfertës së brendshme

50 Leke

11.2.1.c

Qe marrin pensionin prane Fibank

pa komision

11.2.1.d

Nëpërmjet e-banking

pa komision

11.2.2
Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank
Shënim: (1) Komisioni mbahet per cdo fature te paguar.
(2) Klient i Fibank do te konsiderohet ose urdheruesi ose kompania/klienti ne emer te te cilit behet pagesa.

11.3

Pagesa të tjera kundrejt palëve të treta

11.3.1

Kundrejt llogarive të individeve te urdheruara nga individe

11.3.1.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

11.3.1.1.a
11.3.1.1.b

150 Leke

Në cash

100 Leke / 1 Eur/USD/GBP

Nëpërmjet transfertës së brendshme

50 Leke/ 0.5 Eur/USD/GBP

11.3.1.2

Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank

11.3.2

Kundrejt llogarive të kompanive te urdheruara nga individe

11.3.2.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

150 Leke / 1.5 Eur/USD/GBP

11.3.2.1.a

Në cash

100 Leke / 1 Eur/USD/GBP

11.3.2.1.b

Nëpërmjet transfertës së brendshme

50 Leke/ 0.5 Eur/USD/GBP

11.3.2.2

Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank

150 Leke / 1.5 Eur/USD/GBP

11.3.3

Kundrejt llogarive të individeve te urdheruara nga kompani

pa komision

11.3.4

Kundrejt llogarive të kompanive te urdheruara nga kompani

11.3.4.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

11.3.4.1.a

Në cash

200 Leke / 2 Eur/USD/GBP

11.3.4.1.b

Nëpërmjet transfertës së brendshme

50 Leke / 0.5 Eur/USD/GBP

11.3.4.2
Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank
Shënim: (1) Komisioni mbahet per cdo fature te paguar.
(2) Komisioni nuk aplikohet per pagesa per kest kredie/ overdraft/ karte krediti
(3) Klient i Fibank do te konsiderohet ose urdheruesi ose kompania/klienti ne emer te te cilit behet pagesa.

11.4

Pagesa automatike per fatura utilitare

11.4.1

Pagesa automatike për fatura utilitare (FSHU)

400 Leke/ 4 Eur/USD/GBP

30 Leke për transaksion
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PAGESA UTILITARE DHE PAGESA TË TJERA (vazhdim)

11.5

Pagesa e detyrimeve doganore

11.5.1

Të urdhëruara nga klientë të Fibank

11.5.1.1

Në cash

11.5.1.1.a

Deri në 100,000 Leke

150 Leke

11.5.1.1.b

Mbi 100,000 Leke

300 Leke

11.5.1.2

Nëpërmjet transfertës së brendshme

11.5.1.2.a

Deri ne 100,000 Leke

50 Leke

11.5.1.2.b

Mbi 100,000 Leke

200 Leke

11.5.2

Të urdhëruara nga jo klientë të Fibank

11.5.2.a

Deri ne 100,000 Leke

250 Leke

11.5.2.b

Mbi 100,000 Leke

500 Leke
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SHËRBIME TË TJERA

12.1

Shpenzime korieri

12.2

Shpenzime per sherbime faksi

Kosto aktuale, min. 40 Euro

12.2.1

Kombetare

1 Euro per faqe

12.2.2

Nderkombetare

2 Euro per faqe

12.3

Konfirmim SWIFT-i

12.4

Shpenzime Postale

pa komision

12.4.1

Kombetare

Kosto aktuale, min. 2 Euro

12.4.2

Nderkombetare

Kosto aktuale, min. 5 Euro

12.5

Keshillim per kredit L/C, L/G dhe sherbime te tjera

12.6

Kopje e dokumentave qe mbahen nga banka

me marreveshje, min. 20 Euro

12.6.1

Brenda vitit

500 Leke

12.6.2

Kontratë brenda vitit

1,000 Leke

12.6.3

Dokumenta mbi 1 vit

2,000 Leke
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DIGITAL-BANKING

13.1

Komision sherbimi banking dixhital

13.1.a

Tarifat e shërbimit e-banking (mujor)

pa komision

13.1.b

Tarifat e shërbimit mobile-banking (mujor)

pa komision

13.2

Gjenerimi i nje fjalekalimi te ri per akses

1 Euro

13.3

Sherbim jashte bankes me kerkesen e klientit

20 Euro / ora

13.4

Pajisja me certificate elektronike te Fibank

pa komision

13.5

USB / Token

20 Euro

13.6

Limiti i transaksioneve

13.6.1

Shuma maksimale per transaksion

13.6.2

Shuma maksimale e te gjitha transaksioneve ne nje dite

500,000 Leke (ose kundervlera e
kesaj shume ne monedha te tjera)
2,000,000 Leke (ose kundervlera e
kesaj shume ne monedha te tjera)

13.7

Transferet në dalje në Leke (AIPS & AECH) përmes bankingut dixhital

13.7.1

Urdhëruar nga klientët e Fibank për shuma nën 1.5 mln lekë (AECH)

13.7.1.a

Deri në 20,000 leke

Pa komision

13.7.1.b

Mbi 20,000 leke me datë valutë të nesërme (1 ditë datë valutë)

200 Leke

13.7.1.c

Mbi 20,000 leke me të njëjtën datë valutë (express)

250 Leke

13.7.2

Urdhëruar nga klientët e Fibank për shuma mbi 1.5 mln lekë (AIPS)

13.7.2.a

Deri në 20,000 leke

Pa komision

13.7.2.b

Mbi 20,000 leke me spot datë valutë (2 ditë datë valutë)

600 Leke

13.7.2.c

Mbi 20,000 leke me 1 ditë datë valutë (express)

750 Leke
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14

SHËRBIMI I BROKERIMIT, DEPOZITARIT DHE I KUJDESTARISE

14.1

Sherbimi i brokerimit

14.1.1

Ne tregun Primar kur Fibank Albania eshte kujdestar per individe

14.1.1.a

Per pjesmarrje ne Leke

14.1.1.b

Per pjesmarrje ne Euro

0.15%
min. 1,000 Leke - max. 5,000 Leke
0.15%
min. 10 Euro - max. 40 Euro

Per anullimin e urdherit ‘Per pjesmarrje’

700 Leke / 5 Euro

14.1.1.c
14.1.2

Ne tregun Primar kur Fibank Albania eshte kujdestar per kompani

14.1.2.a

Komision per pjesemarrje

14.1.2.b

Komision mirembajtje per llogarine e titujve

ALL 2000 / EUR 20
0.15% (vjetor)
min. ALL 1,500 - max. ALL 15,000

14.1.3

Ne tregun Primar kur Banka e Shqiperise eshte kujdestar

1,000 Leke

14.1.4

Ne tregun Sekondar

pa komision

14.1.5

Transferimin e kujdestarise ne nje banke tjeter

14.1.5.a

ne Leke

14.1.5.b

ne Euro

14.1.6

0.5% (vleres nominale)
min. 1,000 Leke - max. 10,000 Leke
0.5% (vleres nominale)
min. 10 Euro - max. 75 Euro

Bllokimi / zhbllokimi i letres me vlere si kolateral

14.1.6.a

Individe

500 Leke

14.1.6.b

Kompani

1000 Leke

14.2

Sherbimi i Depozitarit (perfshire i fondit te pensionit vullnetar)

14.2.1

Menaxhimi i llogarise tek Depozitari

14.2.1.a

Hapja e llogarise

pa komision

14.2.1.b

Komisioni i manaxhimit

sipas marreveshjes

14.2.1.c

Raportimi standard

pa komision

14.2.1.d

Raportim sipas kerkeses

5 Euro

14.2.1.e

Bllokimi I llogarise depozitare

5 Euro

14.2.2

Komisione per transaksionet

14.2.2.a

Pa pagese

sipas marreveshjes

14.2.2.b

Shperndarje kundrejt. pageses (DVP)

sipas marreveshjes

14.3
14.3.1

Sherbimi i kujdestarise per letrat me vlere te korporatave dhe bashkive
Komisioni i kujdestarise

sipas marreveshjes
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