
ÇMIMORE PËR  
PERSONA FIZIK

Efektive nga data 
26 Maj 2022



LLOGARITË PËR PERSONA FIZIK

Llogaria rrjedhëse P

Për persona fizik
kreditor

Për persona fizik jo
kreditore

ersona Fizik Pensionistët Studentët Fëmijë

Fëmijë

Hapja e llogarisë rrjedhëse (EUR, USD, 
CHF, GBP)

Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë

Shuma minimale e depozituar duke
përfshirë edhe aplikimin për debit kartela 5.00 EUR N/A N/A

Mirëmbajtja mujore e llogarisë 0.99 EUR Pa pagesë Pa pagesë

Mbyllja e llogarisë 1.00 EUR Pa pagesë Pa pagesë

Autorizimi në llogari

Konfirmim për llogari të hapur

Ndryshime në autorizime

Konfirmim për llogari të hapur

Konfirmimi për llogari të hapur

2.00 EUR

2.00 EUR 5.00 EUR

1.00 EUR 1.00 EUR

2.00 EUR N/A N/A

Llogaria e kursimit Persona Fizik

Hapja e llogarisë së kursimit EUR Pa pagesë

Shuma minimale e depozituar N/A

Mirëmbajtja mujore e llogarisë Pa pagesë

2.00 EUR

Norma e interesit vjetor në llogari
kursimi EUR

      0.25% 1.00%

Pa pagesë

N/A

Pa pagesë

N/A

Llogaria Flexi Depozitë Persona Fizik Fëmijë

Hapja e llogarisë Flexi Depozitë EUR Pa pagesë N/A

Mirëmbajtja mujore e llogarisë Pa pagesë

Për çdo transaksion brenda muajit 5.00 EUR

2.00 EUR

Norma e interesit vjetor në llogari Flexi 
Depozitë EUR

0.50%

*Interesi në Flexi Depozitë kalkulohet mbi shumën 500.00 EUR

*Norma efektive e interesit për Llogari  Kursimi dhe  Flexi Depozitë llogaritet sipas
rregullores së BQK-së “RRegullore për normën efektive të interesit dhe kërkesat për
shpalosje” dhe shpaloset në kontratën ndërmjet bankës dhe klientit.

*Tatimi në burim llogaritet sipas normës së përcaktuar nga autoriteti fiskal dhe të
gjitha shpenzimet barten nga klienti.

N/A

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

N/AN/AN/A

N/A

N/A

N/A

N/A



PAKO PËR INDIVIDË

Hapja e llogarisë rrjedhëse /( EUR, USD, CHF dhe GBP)

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse /( EUR, USD, CHF dhe GBP)

Hapja e llogarisë së kursimit

Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit

Hapja e llogarisë së Flexi Depozitës

Mirëmbajtja e llogarisë së Flexi Depozitës

Aktivizimi i E-Banking 

E-Banking mirëmbajtja

Transferet brenda Bankës Ekonomike me E-Banking 

Pagesat Kos Gyro për Doganat me E-Banking 

Pagesat KESCO përmes E-Banking

Aktivizimi i SMS Njoftimit

Aktivizimi i SMS Info

Aktivizimi i SMS Top UP me Vala, Ipko dhe Z-mobile

Aktivizimi i Standing Order/Urdhëresës Automatike 

Pagesat në të gjitha POS Terminalet e bankave tjera në Kosovë

Dhënia e gjendjes së llogarisë 1-6 muaj

Dhënia e gjendjes së llogarisë mbi 6 muaj

Aplikimi për Flexi Kartelë

Rilëshimi i Kredit Kartelës pas skadimit

Ekstrakti mujor i Kredit Kartelës

Mbyllja e llogarisë për klient

Konfirmimi për Vizë

Konfirmimi i llogarisë

Lëshimi i Debit Kartelës

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PAKO 1
0.99€ 1.49€ 1.99€

PAKO 2 PAKO 3



Deponimet Tarifa

Deponimet nga palët e treta 1.00 EUR

Deponimet në sportele të Bankës 0.35 EUR

Deponimet e bankënotave të dëmtuara 
(1 copë)

1.00 EUR

Deponimi i bankënotës të dëmtuar 0.50 EUR

Deponimet e monedhave metalike mbi
30 monedha       

Tërheqja e parave të gatshme në arka Tarifa Tarifa USD/CHF/GBP

0 - 9.99 EUR 0.20 EUR 1.00 USD/CHF/GBP

1.00 USD/CHF/GBP

1.00 USD/CHF/GBP

1.00 USD/CHF/GBP

 

10 - 1000 EUR 2.50 EUR  

1,001 - 9,999 EUR 2.00 EUR  

≥ 10,000 EUR 0.10% e shumës  

*Përjashtim nga tarifat e deponimeve në sportele kanë llogaritë për pensioner dhe llogaritë e fëmijve

Paralajmërim për tërheqje EUR USD/CHF/GBP

Deri në 5,000 EUR Pa paralajmërim Pa paralajmërim

5,001 - 9,999 EUR Pa paralajmërim    

10,000 - 49,999 EUR Lajmërim 1 ditë para Lajmërim 1 ditë para

Lajmërim 1 ditë para

   

50,000 - 100,000 EUR Lajmërim 2 ditë para Lajmërim 2 ditë para

Mbi 100,000 EUR Më shumë se 2 ditë para Më shumë se 2 ditë para         

*Përjashtim nga tarifat e deponimeve në sportele kanë llogaritë për pensioner dhe llogaritë e fëmijve
*Maksimumi i lejuar i deponimit ne ATM mbrenda ditës është 9,999 EUR.

3.75% e shumes,
min. 5 EUR



Transferet e brendshme Tarifa në Degë Tarifa E-banking

Transferet brenda llogarive në Bankën 
Ekonomike

1.00 EUR Pa pagesë

Transferet brenda llogarive të të njëjtit 
klient në Bankën Ekonomike

1.00 EUR Pa pagesë

Transferet kombëtare në valutën EUR Tarifa në Degë Tarifa E-banking

Transferet hyrëse Pa pagesë N/A

Transferet dalëse deri në 10,000 EUR 2.00 EUR 1.00 EUR

Transferet dalëse mbi 10,000 EUR RTGS  5.00 EUR 5.00 EUR

Transferet dalëse me prioritet deri në 
10,000 EUR

5.00 EUR 5.00 EUR

Pagesa të tjera Tarifa në Degë Tarifa E-banking

Pagesat Gyro (Dogana etj) 1.50 EUR Pa pagesë

KESCO pagesa në sportele me para të 
gatshme

1.50 EUR N/A

KESCO pagesa nga llogaria e klientit 1.50 EUR Pa pagesë

Kos Gyro për Ujësjellësit Rajonal dhe 
PTK

Pa pagesë Pa pagesë

Pagesat e faturave, (Tatime, Kolektorë, 
Studentë)

1.50 EUR 0.80 EUR

Pagesat e faturave
(Kompanite e Sigurimeve) Sipas marrëveshjes Sipas marrëveshjes

 

Transferet ndërkombëtare hyrëse Tarifa EUR/USD/GBP/CHF

Tarifa deri në 100 5.00

Tarifa mbi 100
0.20% / Min 15.00 / 
Max 500.00

Pagat, pensionet
0.10% / Min 5.00 / 
Max 500.00

Reklamimet e Iniciuara nga klientët 10.00

*Hapja e valutave brenda llogarisë bëhet në mënyrë automatike gjatë procesimit të transfereve ndërkombëtare hyrëse në
 valutën pranuese



Transferet ndërkombëtare dalëse
Tarifa EUR/USD/GBP/CHF

SHA/BEN OUR E-banking
SHA/BEN              

 Deri në 6,000
0.15% / min 15.00 / 
max 500

0.15% / min 25.00 
/ max 500

0.15% min 10.00 
/ max 500

 6,001 - 10,000
0.25% / min 15.00 / 
max 500

0.25% / min 25.00 
/ max 500

0.15% min 10.00 
/ max 500

10,001 - 20,000
0.20% / min 15.00 / 
max 500

0.20% / min 25.00 
/ max 500

0.15% min 10.00 
/ max 500

20,001 e më shumë 
0.15% / min 15.00 / 
max 500

0.15% / min 25.00 
/ max 500

0.15% min 10.00 
/ max 500

Reklamimet e iniciuara nga klientët 10.00 EUR/USD/GBP/CHF + Shpenzimet e bankës ndërmjetësuese

E-Banking Tarifat

Aktivizimi Pa pagesë

Mirëmbajtja mujore 0.50 EUR

2.00 EUR

SMS kodi Pa pagesë

SMS Banking Tarifa

Aktivizimi Pa pagesë

SMS Njoftimi / 1 SMS 0.20 EUR

SMS Info / 1 SMS 0.20 EUR

SMS Top Up (Ipko,Vala) / 1 SMS 0.20 EUR

KARTELAT (EUR)

Tarifat për Debit Kartela Master Card VISA Electron

Aplikimi/Rilëshimi/Skadimi 2.50 EUR 2.50 EUR

Tarifa e mirëmbajtjes në baza mujore Pa pagesë Pa pagesë

Rigjenerimi i PIN-it 1.50 EUR 1.50 EUR

Shpenzimet e kthimit të transaksionit
Në bazë të tarifave që 
dalin nga Master Card

Në bazë të tarifave
që dalin nga VISA 

Kartelat
për pensioner 

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

N/A

*Kartelat për pensioner mund të përdoret vetëm në ATM të Bankës Ekonomike, ndërsa nuk mund të përdoret për blerje
në POS dhe Internet, si dhe nuk mund të përdoret për tërheqje në ATM terminale të bankave të tjera

*SMS Top Up 50005



Tarifat dhe Limitet për Debit Kartela Master Card VISA Electron

Tërheqja e parave në bankomatët në 
objektet e Bankës Ekonomike

Pa pagesë Pa pagesë

Tërheqja e parave në bankomatët jashtë 
objekteve të Bankës Ekonomike

0.15 EUR 0.15 EUR

Tërheqja e parave në bankomatët e 
bankave tjera në Kosovë

2% min 3.00 EUR 2% min 3.00 EUR

Tërheqja e parave në bankomatët jashtë 
Kosovës

2% min 5.00 EUR 2% min 5.00 EUR

Tërheqja në bankat jashtë Kosovës 
(sportele, këmbimore)

2% min 5.00 EUR 2% min 5.00 EUR

Këmbimi valutor për transaksionet jashtë 
Kosovës

Pa pagesë 2% min

Për blerjet në internet 1% 1%

Limiti ditor - Numri i transaksioneve në 
bankomat

10 transaksione 10 transaksione

Limiti  ditor - Shuma maksimale
e tërheqjes

1000 EUR 1000 EUR

Blerjet në POS Terminale të të gjitha  
bankave në Kosovë

Pa pagesë Pa pagesë

Blerjet në POS Terminale jashtë Kosovës 1% 1%

Limiti ditor - Numri i transaksioneve në 
POS

15 transaksione 15 transaksione

Limiti ditor - Shuma e transaksioneve në 
POS

10,000 EUR 10,000 EUR

Tërheqja e parave me Debit Kartela
ndërkombëtare Visa/MasterCard në
bankomatët e Bankës Ekonomike
në çdo tërheqje

5.00 EUR 5.00 EUR

Tarifat për Kredit Kartela Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Aplikimi Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë

Rilëshimi (në rast të humbjes, dëmtimit, 
vjedhjes)

2.50 EUR 2.50 EUR 2.50 EUR

Rigjenerimi i PIN-it 1.50 EUR 1.50 EUR 1.50 EUR

Mirëmbajtja vjetore e kartelës 20.00 EUR 20.00 EUR 30.00 EUR

Afati kohor dhe limiti i Kredit Kartelës Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Kohëzgjatja/maturiteti i Kredit Kartelës 60 muaj 60 muaj 60 muaj

Shuma e limitit të Kredit Kartelës 150 - 5,000 EUR 150 - 10,000 EUR Deri 50,000 EUR

Përqindja e limitit të tërheqjes nga Kredit 
Kartela

50 % e limitit 50 % e limitit 50 % e limitit

Pa pagesë

Kartelat 
për pensioner

Pa pagesë

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10 transaksione

1000 EUR

N/A

N/A



Norma e interesit në Kredit Kartela Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Përqindja mujore e interesit në shumën
e shfrytëzuar deri në 45 ditë 

Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë

Përqindja mujore e interesit në shumën
e shfrytëzuar mbi 45 ditë 

2.00% 2.00% 2.00%

Përqindja mujore e kamatë vonesës (në 
borxhin e pa paguar)

Tarifat dge Limitet në Kredit Kartela Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Tërheqja e parave në bankomatët e
Bankës Ekonomike 

2% min 5.00 EUR 2% min 5.00 EUR 2 % min. 5.00 EUR.

Tërheqja e parave në bankomatët e 
bankave tjera në Kosovë

2% min 5.00 EUR 2% min 5.00 EUR 2 % min. 5.00 EUR.

Tërheqja e parave në bankomatët jashtë 
Kosovës

2% min 5.00 EUR 2% min 5.00 EUR 2 % min. 5.00 EUR.

Këmbimi valutor për transaksionet
jashtë Kosovës

Pa pagesë 2.00% 2.00%

Tarifa për blerje në internet 1.00% 1.00% 1.00%

Limiti ditor - Numri i transaksioneve në 
bankomat

10 transaksione 10 transaksione 10 transaksione

Limiti  ditor - Shuma maksimale e
tërheqjes

1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR

Tërheqja e parave me Kredit Kartela
ndërkombëtare Visa/MasterCard në
bankomatët e Bankës Ekonomike në
çdo tërheqje

5.00 EUR 5.00 EUR 5.00 EUR

*Norma efektive e interesit për kredit kartelat, llogaritet sipas rregullores së BQK-së “Rregullore për normën efektive të interesit
 dhe kërkesat për shpalosje” dhe shpaloset në kontratën ndërmjet bankës dhe klientit.

POS Terminalet Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Blerjet në POS Terminale të të gjitha  
bankave në Kosovë

Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë

Blerjet në POS Terminale jashtë
Kosovës  1% 1% 1%

Limiti ditor - Shuma e transaksioneve në 
POS

10,000 Eur 10,000 Eur 10,000 Eur

Limiti ditor - Numri i transaksioneve në 
POS

15 transaksione 15 transaksione 15 transaksione

Informatat rreth gjendjes së Kredit Kartelës Master Card Flexi VISA Classic VISA Gold

Data e ciklit të gjendjes Data 20 në çdo muaj

Data e pagesës Data 20 e muajit përkatës deri me 05 të muajit vijues

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK



EUR

Kreditë për persona Fizik

Kredi për klientët me paga të 
buxhetit në Bankën Ekonomike

Të gjitha llojet e kredive 6.99% 1.00% 0.58% 7.39%

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e interesit
mujor

Norma efektive e 
interesit Kamatëvonesa Afati

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

180 muaj

Kredi për Renovim

5,000 - 100,000 EUR 7.49% 1.00% 0.62% 7.93% 180 muaj

Kredi private
(me pagë në Bankën Ekonomike)

1,000 - 5,000 EUR 8.49% 1.00% 0.71% 9.08% 120 muaj

5,001 - 30,000 EUR 7.49% 1.00% 0.62% 8.00% 120 muaj

Kredi private
(pa pagë në Bankën Ekonomike)

1,000 - 5,000 EUR 15.90% 1.00% 1.33% 17.43% 120 muaj

5,001 - 15,000 EUR 13.90% 1.00% 1.16% 15.12% 120 muaj

Kredi për Vetura

Të reja deri 100,000 EUR 6.99% 1.00% 0.58% 7.60% 72 muaj

Të përdorura deri 50,000 EUR 7.49% 1.00% 0.62% 8.21% 60 muaj

* Për kreditë konsumuese nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi një (1) vit, kompensimi për
  kredi-dhënësin për parapagim të kredisë është një (1%) e shumës së kredisë së paguar para afatit.
* Për kreditë konsumuese nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është më pak se një (1) vit, kompensimi
  për parapagim të kredisë është zero pikë pesë (0.5%) të shumës së kredisë së paguar para afatit.
* Banka Ekonomike nuk aplikon tarifë për mirëmbajtje të Kredisë.

* Huadhënësi do të aplikojë tarifë kompensimi për parapagim prej 50% të interesit të mbetur të kredisë, por jo më pak se 100 EUR

Kredi e mbuluar me depozitë

Mbi 500 EUR 2.20% 0.50% 0.18% 2.43%

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e
interesit mujor

Norma efektive
e interesit 

Kamatëvonesa Afati

Maturim
depozitit

Norma e 
interesit vjetor

Norma efektive 
e interesit

Norma e 
interesit vjetor

Norma efektive 
e interesit

Norma e 
interesit vjetor

Norma efektive 
e interesit

Norma e 
interesit vjetor

Norma efektive 
e interesit

12 muaj 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

24 muaj 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

36 muaj 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%

48 muaj 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%

60 muaj 1.80%

0.50%

0.995%

1.283%

1.563%

1.738%

0.50%

0.995%

1.283%

1.563%

1.738%

0.50%

0.995%

1.283%

1.563%

1.738%

0.50%

0.995%

1.283%

1.563%

1.738%1.80% 1.80% 1.80%

Maturiteti / Vlera 1,000 - 10,000 EUR 10,001 - 20,000 EUR 20,001 - 50,000 EUR 50,001- 300,000   

Depozitat me afat / Min 1,000.00 EUR

*Norma e Interesit për afatizime mbi 300,000 EUR është e negociueshme varësisht prej produkteve tjera që shfrytëzon klienti 
 në Bankën Ekonomike. 

*Norma efektive e interesit për të gjitha depozitat në këtë çmimore është llogaritur në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të
 depozitës së shënuar në çmimore. Norma efektive e interesit llogaritet varësisht prej vlerës, vitit të brishtë etj. dhe kjo do të shpaloset në 
 marrëveshjet e veçanta të depozitave.

* Tatimi në burim llogaritet sipas normës së përcaktuar nga autoriteti fiskal dhe të gjitha shpenzimet barten nga klienti. 

*Ju lutem, vizitoni Këshilltarët përsonal në Zyret e bankës për llogaritjen e detajuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund
 të merret nga stafi i Bankës Ekonmike-së, me kërkesë të klientit. Banka llogaritë normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë
 të Rregullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes Bankës Ekonomike
 dhe klientit

  

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK



Lizing për individ - Patundshmëri

Deri në 350,000 EUR 5.99% 1.00% 0.50% 6.27% 360 muaj

Kredi Hipotekare

Deri në 50,000 EUR 6.99% 1.00% 0.58% 7.32% 360 muaj

50,001 - 350,000 EUR  6.49% 1.00% 0.54% 6.79% 360 muaj

* Për kreditë me lizing nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi një (1) vit, kompensimi për

kredi-dhënësin për parapagim të kredisë është një (1%) për qind e shumës së kredisë së paguar para afatit.

* Për kreditë me lizing nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është më pak se një (1) vit, kompensimi

për parapagim të kredisë është zero pikë pesë (0.5%) për qind të shumës së kredisë së paguar para afatit.

Mbitërheqjet

100 - 200% e pagës 18.00% 1.50% 1.50% 20.11% 60 muaj

Lizing për individë

Lizing për individë - Vetura të reja

Deri në 100,000 EUR 6.99% 1.00% 0.58% 7.60% 72 muaj

Mbi 100,000 EUR  6.49% 1.00% 0.54% 7.06% 72 muaj

Lizing për individë 
- Vetura të përdorura

Deri në 100,000 EUR 7.99% 1.00% 0.67% 8.75% 60 muaj

Lizing për individ (jo rezident) -

Patundshmëri

Deri në 350,000 EUR 6.49% 1.00% 0.54% 6.87%

Mbi 100,000 EUR  7.49% 1.00% 0.62% 8.21% 60 muaj

* Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive në këtë çmimore është llogaritur në bazë të maturitetit më të lartë të
  secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore. Norma efektive e interesit llogaritet varësisht prej vlerës, datës së shpërndarjes
  së kredisë, vitit të brishtë etj. dhe kjo do të shpaloset në marrëveshjet e veçanta të kredisë.

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8%

8% vjetore + Norma referente
e publikuar nga BQK 

8% vjetore + Norma referente
e publikuar nga BQK 

 vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

* Nëse huamarrësi paraqet kërkesë për mbylljen të kredisë në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. 
* Nëse huamarrësi paraqet kërkesë për mbylljen të kredisë në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë.

 

* Nëse huamarrësi paraqet kërkesë për mbylljen të kredisë në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. 
* Nëse huamarrësi paraqet kërkesë për mbylljen të kredisë në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.
* Nëse huamarrësi paraqet kërkesë për mbylljen të kredisë në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë.
* Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë.

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e
interesit mujor

Norma efektive e 
interesit Kamatëvonesa Afati

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e interesit
mujor

Norma efektive e 
interesit Kamatëvonesa Afati

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e interesit
mujor

Norma efektive e 
interesit Kamatëvonesa Afati

*Interesi paguhet çdo fund muaji dhe llogaritet në baza ditore. 

Kredi Hipotekare  me EURIBOR
mbi 60 Muaj

10,000 - 50,000 EUR 6.99% 
+ Euribor 6 Mujor

1.00% 0.58%
7.32% 

+ Euribor 6 Mujor
360 Muaj

50,001 EUR -350,000 EUR 5.99%
+ Euribor 6 Mujor

1.00% 0.49.%
6.26% 

+ Euribor 6 Mujor
360 Muaj

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e interesit
mujor

Norma efektive e 
interesit

Kamatëvonesa Afati

Kredi per Renovim mbi 60 Muaj

5,000- 100,000 EUR 6.99%
+ Euribor 6 Mujor

1.00% 0.58%
7.32% 

+ Euribor 6 Mujor
180 Muaj

Norma e interesit
vjetor

Shpenzimet 
administrative

Norma e
interesit mujor

Norma efektive e 
interesit

Kamatëvonesa Afati

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

8% vjetore + Norma referente 
e publikuar nga BQK

180 muaj



*Llogaritja e kamatëvonesës do të jetë norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 (tetë) pikë përqindje
  normë fikse. Çdo vit me datë 1 shkurt Banka Qendrore e Kosovës publikon normën që merr për bazë mesataren për periudhën
  korrik-dhjetor të vitit paraprak dhe vlen për periudhën e ardhshme të vitit aktual nga data 10 shkurt deri me 9 gusht, kurse çdo
  vit me datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën e vitit aktual Janar-Qershor
  dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht e vitit aktual deri më 9 shkurt të vitit të ardhshëm, në faqen e internet:
  https://www.bqk-kos.org/. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente duhet të përdoret norma referente e fundit
  e publikuar nga BQK.

*Shënim: Për llogaritjen  e normës së interesit do të përdoret numri aktual i ditëve (kalendarike) të muajit 
 dhe vitit me 365/366 ditë.  

*Norma referente - paraqet pikën në mes të normës efektive të interesit në kredi të reja që marrin bankat dhe normës efektive të
  interesit në depozita të reja që paguajnë bankat. Llogaritja e normës referente bëhet duke marrë për bazë mesataren në gjashtë
  muajt e fundit (janar-qershor ose korrik-dhjetor) të normës së interesit për kontratat e reja në kredi dhe depozita, e llogaritur dhe
  publikuar nga BQK

* Ju lutem, vizitoni Këshilltarët përsonal në Zyret e bankës për llogaritjen e detajuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e
  llogaritjes mund të merret nga stafi i Bankës Ekonomike, me kërkesë të klientit. Banka llogaritë normën efektive të interesit në
  Kredi në bazë të Rregullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në
  kontratë mes Bankës Ekonomike dhe klientit.

* Banka Ekonomike nuk aplikon tarifë për mirëmbajtje të Kredisë.

Shërbimet tjera Tarifa

Vërtetimi për vizë 2.50 EUR

Kërkesa speciale nga klienti për kopje të pagesës
(çdo lloj të pagesave)

2.50 EUR

Kërkesa për ndryshim të pengut (të luajtshëm) të kredive
aktive

50.00 EUR / Njësi

Kërkesa për Lirim apo ndryshim të hipotekës para
përfundimit të kredisë” 30.00 EUR /Njësi

Kërkesa për ndryshim të garantuesit 50.00 EUR / Njësi

Dokumenti që dëshmon se klienti nuk ka kredi në Bankën 
Ekonomike

30.00 EUR

 
(letër rekomanduese, qarkullimi  për klientin etj.)

5.00 EUR

Dhënia e gjendjes së llogarisë deri në 1 muaj Pa pagesë

Dhënia e gjendjes së llogarisë 1 deri në  6 muaj 0.50 EUR

Dhënia e gjendjes së llogarisë mbi 6 muaj 1.00 EUR

Dhënja e pelqimit për legalizim, parcializim dhe bartje
të pronesisë 30.00 EUR




