Çmimorja dhe kushtet e produkteve dhe
sherbimeve
Individet
Efektive nga 5 Nëntor 2018
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Çmimorja dhe kushtet e produkteve dhe shërbimeve për individë
1. Menaxhimi i llogarive

Komisioni - EUR

Llogaria rrjedhëse për Pagamarrës

0.5

Llogaria rrjedhëse Standarde

0.75

Llogaria rrjedhëse për Fëmijë, Studentë dhe Pensionistë

falas

Llogaria e Kursimeve
Interesi i fituar në llogarinë e kursimit

Koment

për muaj

falas
Nominale 0.1% /
Efektive 0.1%

Kredituar më 31 Dhjetor, pas ndaljes se
detyruar te tatimit ne burim prej 10%

Gjendja e llogarisë automatike përmes e-Mail

falas

Ofrohet 1 herë në muaj

Gjenerimi dhe shtypja e gjendjes së llogarisë ne e-Banking

falas

pa limite

Shtypja e gjendjes së llogarisë në degë1

falas

Ofrohet 1 herë në muaj, tjerat 0.50 EUR

Hapja dhe mirëmbajtja e llogarive të depozitave

falas

Ofrohet në degë dhe e-Banking

Autorizimi në llogari

2

Mbyllja e llogarisë – Rrjedhese / Kursimet

pa limite

2/5

falas per pensionistë

2. Kanalet e shërbimit elektronik

Komisioni - EUR

Regjistrimi në e-Banking Individë

falas

Mirëmbajtja mujore për e-Banking Individë

falas

Regjistrimi në Mobile Banking

falas

Mirëmbajtja mujore për Mobile Banking

falas

Shërbimi i Qendrës së Thirrjeve

falas

Urdhëresa automatike

falas - brenda BKT-së

Top Up Vala

falas

Top Up IPKO

falas

Direct Debit2

falas

3. Menaxhimi i parasë së gatshme
3.1. Tërheqjet
Tërheqjet kesh në degë EUR 0 - 600
Tërheqjet kesh në degë EUR 600 - 10,000
Tërheqjet kesh në degë mbi EUR 10,000
3.2. Deponimet

Komisioni për Llogari
Rrjedhëse- EUR, USD,
CHF, GBP

Komisioni për Llogari KursimiEUR

1

2

0.5

2

0.10%

0.10%
Komisioni - EUR

Deponimet direkte në llogari përmes degës

falas

Deponimet e mjeteve nga/për palët e treta

1

Deponimet kesh në monedha metalike - 1 deri 50 copë

falas

Deponimet kesh në monedha metalike - mbi 50 copë

5%, minimum EUR 5

3.3. Shërbime tjera të keshit

Komisioni - EUR

Paratë e dëmtuara - 1 kartëmonedhë
Paratë e dëmtuara - më shumë se 1 kartëmonedhë
Konvertimet në valuta të huaja

1
EUR 0.5 për copë
1
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4. Kartat e Debitit - BanKomaT
Lëshimi i kartës së debitit për herë të parë
Rilëshimi i kartës në rast të humbjes/vjedhjes/dëmtimit3

Komisioni - EUR
Maestro

Visa Electron

falas

falas

2.5

2.5

Mirëmbajtja mujore/vjetore e kartës

falas

Pagesat në POS të BKT-së

falas

Pagesat në POS të bankave tjera brenda dhe jashtë vendit

falas

Pagesat përmes internetit

falas

Regjistrimi në 3D secure

falas

Deponimet në bankomatët e BKT Kosova

falas

Tërheqjet e keshit në bankomatët e BKT Kosova

falas

Tërheqjet e keshit në bankomatët e BKT Shqipëria

falas

Tërheqjet e keshit në bankomatët e bankave tjera lokale

2.0%, minimum EUR 2

Tërheqjet e keshit në bankomatët jashtë shtetit

2.0%, minimum EUR 2

Limiti ditor I tërheqjes së keshit në bankomat

EUR 600

Gjenerimi i PIN-it / Rigjenerimi i PIN-it

falas herën e parë, të tjerat EUR 1
Komisioni - EUR

5. Kartat e Kreditit - PRIMA
Lëshimi i kartës së kreditit për herë të parë

Standard - Visa dhe Master

Gold - Visa dhe Master

falas

falas

Rilëshimi i kartës në rast të humbjes/vjedhjes/dëmtimit4

2.5

2.5

Mirëmbajtja vjetore e kartës5

10

20

Pagesat në POS të BKT-së

falas

Pagesat në POS të bankave tjera brenda dhe jashtë vendit

falas

Pagesat përmes internetit

falas

Regjistrimi në 3D secure

falas

Limiti i pagesave online6

50% e limitit të kartës

Tërheqjet e keshit në bankomat (BKT dhe banka tjera)
Transaksionet me këste

2.5%, minimum EUR 4 (për transaksion)
Deri në 12 këste

Kreditimi I limitit të kartës nga palët e treta
Transaksionet në valuta të ndryshme prej EUR

2%
Sipas kursit valutor në ditën e transaksionit

Pagesa minimale

15%

Limiti I tërheqjes kesh dhe paradhënies në e-Banking

50%

Interesi mujor për blerje

2%

Interesi mujor për tërheqje kesh

2.50%

Interesi mujor për pagesë të vonuar të shumës minimale
Interesi mujor për blerje me këste
Komisioni për pagesë të vonuar të shumës minimale
Komisioni për tejkalim të limitit

5%
1.15% apo 0% - varësisht nga marreveshja e bankës me tregtarët
EUR 3.5 - një ditë pas datës së fundit të pagesës minimale
EUR 8

Rritja e limitit të kartës deri në EUR 500

EUR 2.5

Rritja e limitit të kartës mbi EUR 500

EUR 5

Cikli 1 i pagesave / Cikli 2 i pagesave

Pagesa në datën 5 respektivisht 20 te secilit muaj
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6. Transfertat / Pagesat

Komisionet - EUR

6.1. Transfertat Kombëtare

e-Banking

Degë

Transfertat brenda BKT-së

falas

1

Transfertat hyrëse kombëtare

falas

falas

1

2

Transfertat dalëse kombëtare ≤10,000 EUR
Transferat dalëse kombëtare me prioritet
6.2. Pagesat Kombëtare
Për llogari të thesarit
Pagesat e studentëve

5

5

e-Banking

Degë

0.5

1.5 (permes llogarise) dhe 2 (me kesh)

0.5

1

Pagesat - KUR Prishtina

falas

n/a

Pagesat në kohë reale - KEDS

falas

1.5

0.5

0.5

1

1

Pagesat GIRO - Sigma, Dardania, Insig, Prisig, Elsig
Pagesat tjera / GIRO
6.3. Transfertat Ndërkombëtare
Ndërkombëtare hyrëse

Komisioni - EUR
0.15% e shumës, minimum EUR 10 dhe maksimum EUR 600

Hyrëse nga BKT Shqipëria

falas

Ndërkombëtare dalëse (standard/prioritar) – Degë
Ndërkombëtare dalëse (standard/prioritar) – e-Banking

0.20% / 0.30%, minimum EUR 15 dhe maksimum EUR 600 / EUR 800
0.20%, minimum EUR 15 dhe maksimum EUR 600

Dalëse tek BKT Shqipëria (e-Banking / Degë)
6.4. Shërbime tjera të transfertave / pagesave

5 / 15
Komisioni - EUR

Koment

Konfirmim I llogarisë përmes SWIFT

10

Transaksionet

Konfirmim I llogarisë përmes SWIFT

50

Taksa në tërë muajin

Anulimi i pagesës

10

Ndryshimi i pagesës

10

Investigimi i pagesës

10

7. Shërbime tjera bankare

për transaksion

Komisionet - EUR

Vërtetim për pagesën e produktit kreditor

25

Ndryshimi apo lirimi I kolateralit të paluajtshëm

25

Ndryshimi apo lirimi I kolateralit të luajtshëm

15

Vërtetim për vlerësimin e kolateralit

15

Vërtetime për qëllime tjera

5

Kopja e dokumenteve nga dosja e klientit

2

Konfirmim për vizë

2.5

Letër tjetër rekomanduese

10

Shënime:
1 - Për kategori të veçanta sipas kushteve të llogarisë rrjedhëse, shërbimi ofrohet pa pagesë
2 - Sipas listës së kompanive të publikuar nga BQK
3&4 - Aplikohet nëse riprintimi i kartës bëhet me kërkesë të klientit, përndryshe është falas
5 - Mirëmbajtja vjetore e kartës aplikohet pas shfrytëzimit të parë të kartës. E njejta bëhet edhe për kartat shtesë sipas çmimores.
6 - Rritjen e limitit të pagesave online mund ta bëni drejtpërdrejt nga llogaria juaj e e-Banking apo të bëni kërkesë në degët e BKT-së
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KARAKTERISTIKAT E LLOGARISË RRJEDHËSE - EUR
Funksioni kryesor i llogarisë, është mbajtja dhe ruajtja e sigurt e parave dhe shfrytëzimi për operacione të
Përshkrimi i llogarisë
ndryshme bankare. Llogaria rrjedhëse është një llogari fleksibile me qasje dhe shfrytëzim maksimal.
Çdo raport me bankën fillon dhe është i ndërlidhur përmes llogarisë rrjedhëse. Kjo llogari shërben për ruajtjen e
Qëllimi
parave dhe shfrytëzimin e tyre sa herë që ju duhen: për të paguar faturat, kreditë apo kartat e kreditit, për të
hapur depozitë, për blerjen me kartën e debitit, etj.
2. LLOGARI
3. LLOGARI
4. LLOGARI
5. LLOGARI PËR
KATEGORITË
1. LLOGARI PAGE
PENSIONI
STUDENTORE
STANDARDE
FËMIJË
Çertifikata e lindjes së
ID studentore apo
Konfirmimi nga
fëmiut dhe ID valide e
KUSHTET PARAPRAKE
Kontrata e punës
dokumenti i
Nuk ka
ministria
prindit ose kujdestarit
regjistrimit
ligjor
Mosha
Pa kufizim
Mbi 65 vjeç
Deri 23 vjeç
Pa kufizim
Deri 18 vjeç
Valuta
EUR
Hapja e llogarisë
falas
falas
falas
falas
falas
Mirëmbajtja mujore
0.50 EUR
falas
falas
0.75 EUR
falas
Vlera minimale/maksimale
0 EUR
10 EUR
Zero
Rezidenca/Vendbanimi
Pa kufizim
PRODUKTET/SHËRBIMET E OFRUARA
Transferat/Pagesat
PO- përveç kategorisë 2
???
Transferet hyrëse
PO- përveç kategorisë 2
Kartë Debiti
PO
Kartë Krediti
PO- përveç kategorisë 2
Overdraft
PO- përveç kategorisë 2
Urdhëresa automatike
PO- përveç kategorisë 2
Debitimi Direkt
PO- përveç kategorisë 2
KARAKTERISTIKAT E LLOGARISË RRJEDHËSE - USD,CHF,GBP,ALL
KATEGORITË
1. LLOGARI STANDARDE
2. LLOGARI PËR FËMIJË
Çertifikata e lindjes së fëmiut dhe ID valide e prindit ose
KUSHTET PARAPRAKE
Nuk ka
kujdestarit ligjor
Mosha
Pa kufizim
Deri 18 vjeç
Valuta
USD
CHF
GBP
ALL
Hapja e llogarisë
falas
falas
falas
falas
Mirembajtja mujore
1
1
1
140
Vlera Minimale/Maksimale
100
10,000
Rezidenca/Vendbanimi
Nuk ka kufizim
PRODUKTET/SHËRBIMET E OFRUARA
Transferat/Pagesat
PO
Transferat hyrëse
PO
Kartë Debiti
PO
Kartë Krediti
JO
Overdraft
JO
Urdhëresa automatike
JO
Debitimi Direkt
JO
KARAKTERISTIKAT E LLOGARISË SË KURSIMIT - EUR
Funksioni kryesor i llogarisë është mbajtja dhe ruajtja e sigurt e parave me interes vjetor. Llogaria e kursimit
Përshkrimi i llogarisë
është një llogari fleksibile në qasje ne shfrytëzim, qoftë përmes e-banking apo edhe përmes degës.
Kjo llogari shërben për ruajtjen e parave, duke fituar interes vjetor dhe shfrytëzimin e tyre sa herë që ju duhen,
Qëllimi
meqë nuk janë të bllokuara dhe nuk kanë maturitet.
KATEGORITË
1. LLOGARI E KURSIMIT PWR TW RRITUR
2. LLOGARI E KURSIMIT PËR FËMIJË
Çertifikata e lindjes së fëmiut dhe ID valide e prindit ose
KUSHTET PARAPRAKE
Dokumenti I identifikimit
kujdestarit ligjor
Mosha
Mbi 18
Deri 18
Valuta
EUR
Hapja e llogarisë
falas
falas
Mirembajtja mujore
falas
falas
Vlera Minimale/Maksimale
n/a
n/a
Rezidenca/Vendbanimi
Nuk ka kufizim
PRODUKTET/SHËRBIMET E OFRUARA
Transferat/Pagesat
JO
Transferat hyrëse
PO
Kartë Debiti
JO
Kartë Krediti
JO
Overdraft
JO
Urdhëresa automatike (hyrwse)
PO
Debitimi Direkt
JO
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PAKO E LLOGARISE SE PAGES
Mundësia më e mirë në treg për llogari të pagës, e cila mundëson reduktimin e shpenzimeve mujore
bankare, duke mos hequr dorë nga kualiteti i shërbimeve.
Llogari Page me vetëm EUR 0.50 komision mujor, e cila përfshin të gjitha këto shërbime:















Lëshimi i parë i kartës së debitit, pa komision
Mirëmbajtje mujore e kartës së debitit (Visa dhe Maestro), pa komision
Regjistrim dhe mirëmbajtje e shërbimit e-Banking, pa komision
Regjistrim dhe mirëmbajtje e shërbimit të avancuar mobile-Banking, pa komision
Njoftim përmes mobile-Banking për transaksione të realizuara, pa komision
Lëshimi i parë i kartës së kreditit, pa komision
Tërheqje të palimituara në ATM-të e BKT-së në Kosovë, pa komision
Tërheqje të palimituara në ATM-të e BKT-së në Shqipëri, pa komision
Deponime fondesh në bankomatë të BKT-së në Kosovë, pa komision
Transferta brenda llogarive të BKT-së përmes bankingut elektronik, pa komision
Transferta hyrëse kombëtare pa kufizim në numër, pa komision
Pagesa me karta në POS të bankës BKT, pa komision
Pagesa me karta në POS të të gjitha bankave brenda dhe jashtë vendit, pa komision
Pagesa përmes internetit (blerjet online), pa komision



Kredi individuale (hipotekare, konsumuese apo mbitërheqje) me norma preferenciale të
interesit vjetor
Depozita me afat me norma shumë të mira të interesit vjetor dhe fleksibilitet në qasje 24/7



Ju inkurajojmë që të mos humbisni rastin dhe komoditetin e përdorimit të produkteve dhe shërbimeve
tona pa komisione për shërbime të shumta individuale, sepse ne besojmë që para së gjithash,
shërbimi bankar duhet të jetë profesional, i qasshëm 24/7 si dhe i përballueshëm në aspektin e kostos
mujore për Ju.
Ju ftojmë të hapni llogarinë tuaj të pagës në BKT, duke vizituar njërën nga degët tona në Kosovë.
Dokumentet e nevojshme për hapjen e llogarisë janë: kontrata e punës, dokumenti valid i identifikimit
si dhe një faturë komunale që dëshmon adresën tuaj të banimit.
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