INFORMACIONI I STANDARDIZUAR PARAKONTRAKTOR
KREDI ME KUFI (OVERDRAFT) SIGURUAR ME LETRA ME VLERË

Prezantim
1. Banka

2. Emri i Produktit
3. Qëllimi i produktit
4. Përshkrimi i produktit

Ky informacion përbën një prezantim të ofertës që Banka do të bejë sipas
kushteve aktuale të tregut. Ky informacion nuk përbën një ofertë ligjore
detyruese. Dhënia e informacionit sipas këtij dokumenti nuk parasheh
detyrimin e Bankës për të akorduar kredi.
“Banka e Pare e Investimeve”, ALBANIA Sh.a
Adresa: Bulevardi “Deshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, kati
14, Tiranë. Adresa e Web-it: www.fibank.al
Telefono pa pagese 08000111: Tel 042276702/3; Fax: 042280210
Kredi me Kufi (Overdraft) e siguruar me Letra me Vlerë
Qëllimi i kredisë me kufi (Overdraftit) është për të plotësuar nevojat
afatshkurtra për likuiditet të klientëve te cilët kanë mundësinë e ofrimit të
një garancie në letra me vlere (Bono Thesari, Obligacione)
Banka i jep mundesi klientit për të tërhequr apo për të urdhëruar transferta
deri në një limit të caktuar , duke e kaluar gjendjen efektive të mjeteve në
llogarinë rrjedhëse. Vlera e tregut për bonot e thesarit dhe Letrat me vlerë
duhët të mbulojë 133% e shumës së kredisë. E vlefshme për individë që
zoterojnë një Bono Thesari apo Obligacion të lëshuar nga Qeveria
shqiptare, të regjistruar në Fibank

5. Norma e Interesit

Normat e interesave te overdraftit e siguruar me letra me vlere:
EUR : Euribor + piket jo me pak se 3.5%
Lek : B Thesari + 0.5 % jo me pak se 3.5 %, ne rastet kur maturiteti I kredise
eshte deri ne 1 vit.
Lek : B Thesari + 1.65 % jo me pak se 3.5 %, ne rastet kur maturiteti I kredise
eshte me i gjate se 1 vit.
Interesi llogaritet çdo ditë dhe do të paguhet çdo fund muaji mbi balancën
debitore të llogarisë rrjedhëse të kredisë me kufi (overdraft), duke filluar
nga dita e parë e përdorimit të kredisë me kufi (overdraft) në bazë të
shumës së perdorur. Interesat përkatëse dhe shumat e tjera të detyrueshme
për Huamarrësin do të llogariten në bazë të ditëve efektive, duke pranuar
vitin me 360 ditë.
Interesi = Limit i përdorur * N.interesit * Ditët e përdorura /360 ditë

6. Norma efektive e interesit
(NEI)

Është totali i kostos së kredisë me kufi (overdraft) për klientin, e shprehur
si përqindje vjetore e limitit të kredisë me kufi (overdraft) të dhënë dhe e
llogaritur në përputhje me kërkesat e rregullores së bankës së Shqipërise
“Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare financiare”, e
bazuar ne supozimin që kontrata e kredisë që do të firmoset është e
vlefshme për afatin kontraktor dhe palët përmbushin rregullisht detyrimet
sipas kushteve dhe mënyrës së rënë dakord në kontratë.
Klienti do të informohet për vlerën e NEI përmes shembullit të
personalizuar, bashkangjitur këtij formati.

7. Vlera e kredisë dhe monedha e Shuma maksimale 5 000 000 Lekë dhe ekuivalenti i saj në EUR.
Monedha e ofruar : Lekë, EUR
ofruar
8. Kohëzgjatja e kontratës së
kredisë konsumatore

Afati maksimal deri në 12 muaj. Kredia me kufi (overdraft) duhet të
shlyhet brenda 60 ditëve të fundit të afatit të kredisë me kufi (overdraft)..
Është i rinovueshem pas një viti sipas dëshirës së klientit.

9. Tërheqja e fondeve

10. Vlera e Këstit; Numri dhe
frekuenca e pagesave

11. Kosto shtesë e detyrueshme
për përfitimin e kredisë
12. Shlyerje para afatit të
maturimit
13. Kosto shtesë te tjera

Limiti i Overdraftit do ti akordohet Klientit në llogarinë rrjedhëse dhe
përdorimi i tij do të krijojë një teprice debitore në këte llogari. Tërheqja e
kredisë do të bëhet në nje nga mënyrat :
1.Me ane të tërheqjes në të holla
2.Me ane të urdher pageses së dhënë me shkrim në favor të të tretëve
3.Me ane të mjeteve elektronike
Kur banka konstaton së Kredimarresi ka dalë jashtë kushteve të
parashikuara në Kontratën e kredisë nënshkruar nga palet, Banka ka të
drejtë të kërkoje kthimin e menjehershëm të shumës së kredisë dhe të
gjithë detyrimeve të lidhura me të përmes një njoftimi me shkrim nga ana
e bankës.
Interesi paguhet çdo fund muaji i llogaritur për shumën dhe ditët e
përdorura.
Principali mund të paguhet në çdo moment i plotë ose i pjesshëm sipas
dëshires së klientit.
Principali = Limiti i përdorur
Komision menaxhimi: 1% mbi shumën e miratuar të kredisë me kufi
(overdraft) në ditën e disbursimit të kredisë me kufi (overdraft) dhe 0%
nëse punonjës i FIBANK
Klienti ka të drejtë të kryeje në cdo kohe, para afatit të maturimit,
shlyerjen e pjesshme ose të plotë të kredisë pa asnjë komisison
•

•

Kosto e mbajtjes së llogarisë: Për celjen e llogarisë së rrjedhese
në të cilën do të lëvrohet kredia dhe do të përdoret për kryerjen e
pagesave të kredisë, Banka do të aplikojë komision në masën prej
100 lekë në muaj /1 EUR ne muaj per monedhen EUR /
ekuivalenti i 1 EUR per llogaritë në monedhën USD në muaj
Kosto noterizimi në varësi të numrit të kontratave që noterizohen
dhe sipas tarifave të notereve

14. Njoftimi zyrtar midis paleve

Banka informon klientin një herë në vit për gjendjen e lllogarisë, duke
përcaktuar informacionin në lidhje me periudhën kalendarike të cilës i
referohet gjendja e llogarisë.
Të gjithe njoftimet komunikimet midis palëve do të bëhen me shkrim të
dorëzuara personalisht ose me postë në adresën e depozituar pranë bankës
ose kur është e mundshme me një mjet të qëndrueshëm komunikimi (
SMS, email, disket, CD ROM, DVD, kuti postare etj).
Kredimarrësi është i detyruar që për çdo ndryshim në adresat e tij të
njoftojë Banken brenda 15 diteve kalendarike për këto ndryshime. Për sa
kohë që ai nuk ka njoftuar adresën e re, kredimarrësi nuk ka të drejtë të
kundërshtojë njoftimet e bëra në adresën e mëparshme

15. E drejta e tërheqjes nga
kontrata e kredise

Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga Kontratë e Kredisë me kufi (overdraft)
brenda një periudhë kalendarike 14 ditore. Ky afat fillon nga dita e
nënshkrimit të kontratës së kredisë me kufi (overdraft). Përpara ushtrimit
të kësaj të drejte Kredimarrësi duhet të njoftojë Bankën brenda periudhës
së sipërpërmendur. Në rast se në këtë moment Banka ka disbursuar
shumën e kredisë me kufi (overdraft), kredimarrësi është i detyruar të
kthejë shumën e kredisë me kufi (overdraft), interesat për ditët përkatëse
si dhe shpenzimet e kryera nga Banka ne funksion të disbursimit të
kredisë me kufi (overdraft).

16. Ankimi

• Ankese me shkrim pranë cdo dege
• Nëpërmjet telefonit:
Telefono pa pagese 08000111
Tel 042276702/3
Fax: 042280210

17. Penalitete të tjera

Në rast se kredimarrësi e kalon limitin e miratuar nga banka, ai do të
paguajë interesin prej 36% i llogaritur mbi shumën me të cilën kalohet
limiti i miratuar dhe kohën që është kaluar limiti.
Nëse nuk janë siguruar mjetet financiare të nevojshme në ditën e
përfundimit të afatit të paradhënies së akorduar, kredia me kufi (overdraft)
konsiderohet si i palejuar. Pagesat e detyrueshme të pashlyera në afat për
shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve në llogarinë rrjedhëse të
kredimarrësit në bankë, kalojnë në pagesë me kamatëvonesë me përqindje
interesi në masën prej 36% mbi balancën debitore të llogarisë së
kredimarrësit.
Banka aplikon mbi shumën e tërë limitit të përdorur (principalit të
pamaturuar) normën prej 2% përgjatë gjithë kohës që kredimarrësi do të
jetë në shkelje dhe/ose mospërmbushje të një prej detyrimeve që rrjedhin
nga kontrata që do të firmoset mes palëve

18. Periudha kohore e
Periudha kohore e vlefshmërise së informacionit parakontraktor është 7
vlefshmërise se informacionit ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të këtij informacioni nga klienti
parakontraktor

Kredimarrësi
(konfirmon marrjen e informacionit parakontraktor)
(Emër, mbiemër,nënshkrimi)

Data e nënshkrimit
(_____/_____/20___)

