
ÇMIMORJA
Vlenë nga data 01 dhjetor 2016



LLOGARITË
Personat Individual
Hapja dhe mirëmbajtja e llogarive

Hapja e llogarisë

*Llogaria rrjedhëse Pa Pagesë

Llogaria rrjedhëse - Personi i autorizuar € 2.00

Llogaria e kursimit Pa Pagesë

Llogaria e kursimit për fëmijë Pa Pagesë

*Depozitimi në llogari të kursimit për fëmijë Në hapje, klienti depoziton €5

Llogaria për afatizim Pa Pagesë

Tarifa e mirëmbajtjes së llogarisë

*Llogaria rrjedhëse € 0.75

Llogaria e kursimit Pa Pagesë

*Llogaria e kursimit për fëmijë Pa Pagesë

Llogaritë për pensionistë

Llogaria rrjedhëse Pa Pagesë

Autorizimi në llogari Pa Pagesë

Mbyllja e llogarisë

Llogaria rrjedhëse € 1.00

Llogaria e kursimit € 1.00

Normat e interesit

Llogaria rrjedhëse 0.00%

Llogaria e kursimit 0.25%

Llogaria e kursimit për fëmijë 0.30%

Bizneset
Hapja dhe mirëmbajtja e llogarive

Hapja e llogarisë

Llogaria rrjedhëse Pa Pagesë

Llogaria rrjedhëse - Personi i autorizuar € 2.00

Llogaria për afatizim Pa Pagesë

Tarifa e mirëmbajtjes së llogarisë

*Llogaria rrjedhëse € 1.50

Mbyllja e llogarisë

Llogaria rrjedhëse € 5.00

Normat e interesit

Llogaria rrjedhëse 0.00%
*Personat Juridik: mirëmbajtja në valuta tjera USD 1.50;  CHF 1.50

* Personat Fizik: mirëmbajtja në valuta tjera USD 0.75;  CHF 0.75

* Për çdo hapje të llogarisë rrjedhëse kërkohet të aplikoj për kartelë të debitit. 

* Për çdo hapje të llogarisë të kursimit të fëmijëve kërkohet që prindi të ketë llogarinë rrjedhëse aktive në BPB dhe të lidhur me

Urdhërpagesë me minimum EUR 5.

* Nuk lejohet tërheqje drejtë nga llogaria e kursimit, mirëpo njëherë duhet të transferohen ne llogari rrjedhëse

Shenim: Për norma të interesit të depozitave, ju lutem drejtohuni në degen më te afërt të BPB-së



*Pakot Bankare
PI PI PI

PI Pako Orange Pako Orange Extra Pako Orange Exclusive
Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse
Llogari e kursimeve Llogari e kursimeve Llogari e kursimeve
Visa Electron Visa Electron Visa Electron
SMS Banking Visa Classic Visa Classic

eBanking eBanking+

SMS Banking mBanking
SMS Banking

0.99 € 1.99 € 2.99 €

NVM NVM NVM 

Pako Orange Pako Orange Extra Pako Orange Exclusive
Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse
Visa Electron Visa Electron Visa Electron
SMS Banking Visa Classic Visa Classic

eBanking eBanking+
SMS Banking mBanking

SMS Banking
1.99 € 2.99 € 3.99 €

Korporatë Korporatë Korporatë 

Pako Orange Pako Orange Extra Pako Orange Exclusive
Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse
Visa Electron Visa Electron Visa Electron
SMS Banking Visa Classic Visa Classic

eBanking eBanking+
SMS Banking mBanking

SMS Banking
2.49 € 3.49 € 4.49 €

* Pakot Bankare të shfrytëzuara nga klientët aktual 

TËRHEQJET KESH
Tarifat për tërheqjen e parave në sportele

Tërheqja e parave në sportele €10.00 - €10,000.00 € 1.00

Tërheqja e parave në sportele mbi €10.000.00 0.10%

*Njoftim për tërheqje

Deri në €10,000.00 Pa Paralajmërim

€10,001.00 - €20,000.00 njoftim 1 ditë para tërheqjes

€20,001.00 - €50,000.00 njoftim 2 ditë para tërheqjes

Mbi €50,000.00 njoftim 3 ditë para tërheqjes
*Tërheqja e mjeteve mund të realizohet varësisht nga disponueshmëria e mjeteve

DEPONIMET
Deponimi në llogari me qëllim pagese , kthim huazimi etj.

Deponim i kartëmonedhave të dëmtuara nga klientët për një banknotë 1€, për 
më shumë se një banknotë 

0.50€. 

Deponim nga klientët pa llogari në BPB € 2.00

Deponimi nga palët e treta në llogari të BPB-së € 1.00

Deponim në valuta tjera € 1.00

Tarifa për deponimin e monedhave metalike në llogari

Mbi 20 euro min.€5 max. 5%



TRANSFERET 
Transferet degë ebanking/mbanking

Transferet e brendshme

Tarifa për transfer € 0.20 Pa pagesë

Transferet Kombëtare (dalëse)

Tarifa për transfer deri në 10 k € 0.90 € 0.80

Tarifa për transfer mbi 10 k € 3.50 € 1.50

Pagesa Prioritare € 5.00 € 5.00

Debitim Direkt € 1.00

Transferet Kombëtare (hyrëse)

Tarifa për transfer € 1.50

**Transferet Ndërkombëtare (dalëse)  ebanking 

Tarifa për transfer 0.25% 0.25%

Tarifa Minimale € 15.00 € 15.00

Tarifa Maksimale € 1,000.00 € 1,000.00

Amandamentimi i pagesës €15.00 + shpenzimet e 
bankës korresponduese

Kthimi i pagesës € 10.00

Procesimi i pagesës me prioritet €10.00 + shpenzimet e 
bankës korresponduese

€10.00 + shpenzimet 
e bankës 

korresponduese

Transferet Ndërkombetare (hyrëse)

Tarifa për transfer Deri €100.00-€5.00,Mbi 
€100.00-0.20% e shumës, 

max.€1.000.00
*Provizioni për transfere ndërkombëtare në valutat tjera përveç EUR, do të aplikohet vlera e njejtë sikurse në valutën EUR përveç 
që do të jetë valuta e transferuar. P.sh.: Min 15 EUR; min 15 USD; Min 15 CHF.

*Pagesat ndërkombëtare dalëse “OUR” - urdhëruesi I transferit i merr përsipër të gjitha shpenzimet duke përfshirë edhe 
shpenzimet e bankave korrespondente 

PAGESAT degë ebanking

Pagesat

Lista e pagave në mënyrë elektronike € 1.00 € 1.00

Lista e pagave në mënyrë manuale (për klientë të 
BPB-së)

€ 5.00 € 5.00

Tarifa për pagesat e studentëve € 0.50 € 0.50

Pagesat e ATK (kontributet pensionale, të hyrat 
juridike etj.) deri €10

€ 0.75 € 0.50

Pagesat e ATK (kontributet pensionale, të hyrat 
juridike etj.) mbi €10

€ 1.50 € 0.50

Pagesat për shërbime publike (shërbimet komunale) 
deri €10

€ 0.75 € 0.50

Pagesat për shërbime publike (shërbimet komunale) 
mbi €10

€ 1.50 € 0.50

Xhiro pagesat për kompani shërbyese publike Pa pagesë Pa pagesë

Xhiro pagesa për doganën € 1.50 € 0.50

Xhiro pagesa për kompani të sigurimeve (jo 
kolektuese)

€ 1.00 nga llogaria, €1.50 
kesh

€ 0.50

Urdhërpagesat

Urdhërpagesa brenda BPB € 0.00

Urdhërpagesa kombëtare € 0.90



e-Banking
Shërbimet eBanking

Hapja e shërbimit e-Banking Pa pagesë

Pajisja me mToken € 10.00

Mirëmbajtja mujore € 0.50

Pagesa për ri-aktivizim në rast të bllokimit të mToken-it € 3.00

Pagesa për resetim të PASSWORD-it € 3.00

mBanking
Shërbimet mBanking

Hapja e shërbimit m-Banking € 10.00

Mirëmbajtja mujore € 0.50

Pagesa për ri-aktivizim në rast të bllokimit të mToken-it € 3.00

Kartelat
Kartela Visa Electron

Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës

Dhënia e  kartelës € 2.50

Ridhënia (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo tjera) € 2.50

Dhënia e kartelës për personat e autorizuar € 2.50

Ridhënia e PIN-it € 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes Pa pagesë

Tërheqja e parave të gatshme

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM BPB € 0.10

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM NLB € 0.20

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM e bankave të tjera brenda dhe jashtë 
Kosovës

2.50%, min €3.00

POS Terminalet

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve në Kosovë Pa pagesë

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve jashtë Kosovës 1.00%

*Tarifa e konvertimit për blerjet nga tregtarët përmes POS  
terminaleve jashtë Kosovës në valuta tjera

1.00%

Kartela Visa Electron Business
Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës

Dhënia e kartelës € 5.00

Ridhënia (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo tjera) € 5.00

Dhënia e kartelës për personat e autorizuar € 5.00

Ridhënia e PIN-it € 1.50

ATM tërheqjet 

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM BPB € 0.10

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM NLB € 0.20

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM bankave të tjera brenda dhe jashtë 
Kosovës

2.50%, min €3.00

Tarifa e konvertimit për tërheqjen e parave në ATM jashtë Kosovës në 
valuta tjera

1.00%

POS Terminalet

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve në Kosovë Pa pagesë

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve jashtë Kosovës 1.00%

Tarifa e konvertimit për blerjet nga tregtarët përmes POS  
terminaleve jashtë Kosovës në valuta tjera

1.00%



Kartela Visa Classic /Classic Business
Lëshimi dhe mirëmbajtja e kartelës

Dhënia e kartelës dhe PIN-it € 5.00

Ridhënia (në rast të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo tjera) € 5.00

Dhënia e kartelës për personat e autorizuar € 5.00

Ridhënia e PIN-it € 1.50

Tarifa e mirëmbajtjes € 1.00

ATM tërheqjet 

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM në ndërtesat e bankës 3.00%, min €5.00

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM jashtë ndërtesave të bankës 3.00%, min €5.00

Tarifa për tërheqjen e parave në ATM-të e bankave të tjera brenda dhe 
jashtë Kosovës

3.00%, min €5.00

Tarifa e konvertimit për tërheqjen e parave në ATM-të jashtë Kosovës në 
valuta tjera

1.00%

POS Terminalet

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve në Kosovë Pa pagesë

Tarifa për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve jashtë Kosovës 1.00%

*Tarifa e konvertimit për blerjet nga tregtarët përmes POS terminaleve 
jashtë Kosovës në valuta tjera

1.00%

Kartela e mbajtur dhe rivendosja e PIN në ATM

Kartela e mbajtur në ATM brenda ndërtesave të bankës Pa pagesë

Kartela e mbajtur në ATM jashtë ndërtesave të bankës Pa pagesë

Kartela e mbajtur në ATM e bankave tjera € 2.00

Tarifa për resetim të PIN-it në ATM € 1.50

Ndalesa për hulumtim të transakcionit me kartela (CHARGEBACK) € 25.00

Tarifat tjera për kartela

Tarifa mujore për pasqyrën e qarkullimit të kartelës me email Pa pagesë

Tarifa mujore për pasqyrën e qarkullimit të kartelës në degë € 2.00

Norma vjetore e interesit ndëshkues (Visa Classic dhe Visa Business 
Classic)

24.00%

Pagesat ONLINE përmes kartelës 1.00%

Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM (2x500) € 1,000.00
*Shenim: tarifa e normës së këmbimit për valutat jo-EURO

SMS Banking
SMS Bilanci

Aktivizimi Pa pagesë

Pranimi i çdo mesazhi € 0.15

SMS Notifikimi

Aktivizimi Pa pagesë

Pranimi i çdo mesazhi € 0.10

SMS Top Up

Aktivizimi Pa pagesë

Çdo transaksion i realizuar € 0.20



KREDI PERSONA INDIVIDUAL

Të hyrat përmes BPB-së 
klientët ekzistues dhe 
klientët e ri

Shuma Norma e interesit Shpenz/menaxhimit

500€ - 5,000€ 10.50% 1%

5,001€ -10,000€ 10.00% 1%

10,001€ - 20,000€ 8.50% 1%

20,001€ - 30,000€ 7.50% 1%

mbi 30,001€ 6.90% 1%

Klientët te cilët marrin pagën 
kesh

Shuma Norma e interesit Shpenz/menaxhimit

500€ - 5,000€ 19.90% 2%

5,001€ -10,000€ 18.90% 2%

mbi 10,001€ 17.90% 2%

Overdraft  për persona Fizik  
(deri 36 muaj)

Norma e interesit Shpenz/ 
menaxhimit

14.00% 1.50%

Klientët te cilët marrin të hyrat 
përmes BPB-së dhe trajtohen 
EKO-Kredi

Norma e interesit

- 1.00% interes në normën 
vjetore

Klientët te cilët marrin pagën 
përmes ndonjë banke tjetër

Norma e interesit

+ 1.00% interes në normën 
vjetore

Burim kryesor të hyrat nga 
Biznesi (biznesi tejkalon 50% 
të hyrave)

Norma e interesit

+ 1.00% interes në normën 
vjetore

Të mbuluara me KESH 1/1 
EUR, USD (të afatizuar me 0%)

Norma e interesit Shpenz/ 
menaxhimit

2% 0.50%

Të mbuluara me KESH 1/1 
EUR, USD (të afatizuar => 
0.1%)

Norma e interesit Shpenz/ 
menaxhimit

5% 0.00%

Afati për të gjitha kreditë deri në shumën 10,000€ do të jetë deri 84 muaj

Afati për kreditë mbi shumat 10,000€ do të jetë deri 120 muaj destinimi i mjeteve për renovim të banimit

Afati për kreditë mbi shumat 10,000€ do të jetë deri 180 muaj destinimi i mjeteve për blerje të shtëpisë, 
banesës, truallit për ndërtim, dhe ndërtim të shtëpisë.
Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë rregullores së BQK-së



KREDI PËR BIZNESE DHE AGROKREDI
Eksperienca minimale e 
biznesit

Së paku 6 muaj eksperiencë në Biznes

Klientët e ri/Klientët përsëritës

Shuma Norma e interesit 
e re 

Shpenz/menaxhimit

3,000-4,999 18.0% 1.50%

5,000 - 9,999 15.0% 1.00%

10,000 - 19,999 12.0% 1.00%

20,000-49,999 9.5% 1.00%

50,000 - 99,999 8.5% 1.0%

100,000-149,999 8.0% 1.0%

> = 150000 e negociushme

Overdraft/Linje kreditore

1,000 - 4,999 18.0% 1.00%

5,000 - 9,999 16.8% 1.00%

10,000 - 19,999 14.6% 1.00%

20,000 - 49,999 12.6% 1.00%

50,000 - 99,999 10.5% 0.50%

100,000-149,999 10.0% 0.50%

> = 150,000 e negociushme

Klientët te cilët marrin të hyrat 
përmes BPB-së dhe trajtohen 
EKO-Kredi

Norma e interesit

- 1.00% interes në normën vjetore

Shumat mbi 150’000 janë të negociueshme

Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë rregullores së BQK-së



Garancionet
Kompenzimet për garancione

a) Garancionet lokale

Të mbuluara me Kesh me mjete të afatizuara 0% (TDA) 0.50%, min. € 25.00

b) Garancionet Lokale të financuara 4.00%, min. € 25.00

Shpenzimet manipulative për të gjitha garancionet lokale të 
financuara

0.50%, min. € 50.00

c) Garancionet Lokale për Tender

Të mbuluara me Kesh dhe mjete të afatizuara (0% interes) 
(TDA)

0.20% e shumës për kuartal, min. € 25.00

Të mbuluara me kolateral 0.50% e shumës për kuartal min. € 50.00, 
max. € 200.00

d) Letër Mbështetëse € 50.00

e) Garancionet Ndërkombëtare

Të mbuluara me Kesh 1.00% min, € 50.00 + shpenzimet e bankës 
korrespodente

Me mjete të afatizuara 0.00% (TDA) 1.00% min, € 50.00 + shpenzimet e bankës 
korrespodente

Të mbuluara me kolateral 5.00% provizioni vjetor min. € 50.00, 0.50% 
min. € 50.00 shpenzimet e menaxhimit + 

shpenzimet e bankës korresponduese

f) Të përgjithshme

Zgjatja e garancionit - ripërtrirja

Të mbuluara me kesh sipas çmimorës

Të mbuluara me kolateral sipas çmimorës

Ndryshimi i garancionit € 25.00

Ndryshimi i garancionit ndërkombëtar € 30.00 + shpenzimet e bankës korre-
spodente

Garancion me kundër-garancion nga banka e klasës së parë 1.00% shpenzimet e menaxhimit, min. 
€ 50.00

Shpenzimet e SWIFT-it € 5.00

Kopja e SWIFT-it € 3.00

Garancioni i informuar (advice) € 50.00

Dërgesa e ankesës së garancionit të informuar € 50.00

Verifikimi i nënshkrimeve të garancioneve të lejuara nga bankat 
tjera

€ 40.00

Anulimi i garancioneve € 35.00

(garancionet për tender pa pagesë)

Pagesa e garancionit të kërkuar 0.20% për shumën e kërkuar min. € 20.00



Letër Kreditë
Letër Kreditë dokumentare
a) L/C për import me mbulesë me kesh prej 100.00%

Lëshimi i L/C 1.50% vjetore, shpenzimet e menaxhimit 
min. € 50.00 + shpenzimet e bankës 
korresponduese

Konfirmimi i L/C nga një bankë korrespodente Varet nga shpenzimet e bankës 
korrespodente

Ndryshimi i L/C € 30.00

Pranimi i Dokumenteve € 50.00

Pagesa e L/C € 35.00

b) L/C për import të financuar nga banka

Lëshimi i L/C 5.00% provizioni vjetor min. € 75.00

Shpenzimet Manipulative 0.50% shpenzimet e menaxhimit min. 
€ 50.00

Konfirmimi nga banka korrespodente Varet nga shpenzimet e bankës 
korrespodente

Ndryshimi i L/C € 30.00 + shpenzimet e bankës 
korrespodente

Pranimi i Dokumenteve € 50.00

Pagesa e L/C € 35.00

c) Eksportimi i L/C

Njoftimi 0.50% min. € 50.00

Transferi i L/C dhe ndryshimet € 30.00

Pranimi i Dokumenteve € 50.00

Kthimi i dokumenteve me kërkesë të lëshuesit € 50.00 + shpenzimet e DHL

Këshillat Jo klient € 25.00

d) Të përgjithshme

Ndryshimi i L/C së garancionit € 30.00 + shpenzimet e bankës 
korresponduese

Diskrepancat (gabimet) € 50.00

Njoftimi i amadamentit € 50.00

Konfirmimi i L/C 0.50% varësisht nga risku i shtetit që e 
lejon, min.€100 për kuartal



KËRKESA SPECIALE PËR DOKUMENTE NGA KLIENTI
VIZA  konfirmimi € 2.50

Konfirmimi i pagesës së kredisë € 20.00

Raport i detajizuar për transfere/shpenzimet bankare € 20.00

Raporti mbi tatimin e mbajtur € 5.00

Raportimi elektronik i pasqyrave të llogarisë - ditore € 20.00 - mujore

Konfirmimi mbi qarkullimin e biznesit € 5.00

Konfirmimi mbi llogarinë e hapur € 2.00

Ndryshim i kolateralit në MTI (për njësi ) € 5.00

Verifikimi i regjistrimit në MTI € 2.50

Ndryshimi i hipotekës për ekspozimet kreditore aktive 0.1% outstanding të borxhit ose min €50.00 

Ndryshimi i pengut € 20.00

Identifikimi financiar € 2.00

Konfirmim që nuk posedon llogari € 5.00

Kopja e dokumenteve

Deri në 6 muaj € 2.50

Mbi 6 muaj € 5.00

Raporti mbi gjendjen e llogarisë

Për herën e dytë (1 muaj) € 1.00

1 deri në 6 muaj € 2.00

Mbi 6 muaj € 5.00

Hulumtimi i pagesës - interne (mbas afatit të konfirmimit 
prej 48h)

€15.00 + shpenzimet e bankës korresponduese

Rimbursimet e ATK-së për kuponat fiskal € 0.50

Kopja e SWIFT-it hera e parë Pa pagesë

Ridhënja e kopjes së SWIFT-it € 3.00

Konfirmimi për auditor € 20.00



Rr. UÇK, nr. 153,
10000 Prishtinë, Kosovë

informata@bpbbank.com
038 620 620  |  0800 50000

www.bpbbank.com



 

                                  
 

 

 

Çmimorja zyrtare për DEPOZITA 
 
 
 
 
 

Depozitat me afat 3 muaj 6 muaj 12 muaj 24 muaj 36 muaj 48 muaj 60 muaj 

nga1,000.00€ deri 50,000.00€ n/a 0.30% 0.80% 1.00% 1.20% 1.30% 1.50% 

Shuma minimale për hapje të një llogarie depoziti është 1,000.00 € . 

      Për shumat mbi 50,000.00 € , e negociueshme, të vizitohet dega më e afërt e BPB.  

      Normat e Interesit janë të përcaktuara në baza vjetore. 

       
 


