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Lëshim kartë debiti (e vlefshme për 5 vjet)

LISTA E CMIMEVE PËR KLIENTË INDIVIDË
PAKETA BAZË

Shërbimet e ofruara nën komisionin mujor

Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë së kursimit

(Efektive nga dt: 23.06.2022)

Hapje depozite me afat nga Mobile Banking

Rritje/ulje limiti karte për blerje në Internet, POS, tërheqje në ATM

Njoftim me SMS

Autorizimi i personave të tjerë në llogarinë rrjedhëse

Bllokim dhe zhbllokim karte për raste emergjente

100 Lek | 1 Euro | 1 USD

Depozitime dhe tërheqje në ATM të ProCredit Bank

Pagesa në çdo POS në Shqipëri

5 tërheqje/muaj me kartën Master nga ATM të bankave të tjera në vend

Transferta ndërkombëtare hyrëse ProPay 

Pagesat e shërbimeve në favor të: Kompanive të Telekomunikacionit / Institucioneve Publike

Transferta ndërkombëtare hyrëse

Aktivizimi i kartës së mbajtur në ATM të ProCredit Bank

Hapja dhe mirëmbajtja e-Banking dhe e Mobile Banking

Transfertat midis llogarive tuaja dhe llogarive të tjera brenda bankës ProCredit

Çdo transfertë kombëtare deri në 20,000 lekë (normale dhe urgjente)

Komisioni
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Aplikohet komision ekstra për:

Mirëmbajtje 3 mujore e kartës së debitit*

Transfertat

Kombëtare me shumë 20,001 Lek deri në 1,499,999 Lek (normale)

Kombëtare me shumë 20,001 Lek deri në 1,499,999 Lek (urgjente)

Kombëtare me shumë mbi 1,499,999 Lek 

Komision për ndjekje, ndryshim ose anulim të transfertës në lek dhe valutë

Komision për kthim mbrapsht të transfertës në lek dhe valutë

Shënim: Kjo paketë nuk ofrohet për klientët të cilët do të marrin një kredi në bankën ProCredit. 
Ndërsa për klientët e kësaj pakete që do të aplikojnë për overdraft (FlexFund) do të aplikohet interes vjetor 10% në Euro, ose 12% në Lek.

*Komisioni i mirëmbajtjes për kartën do të aplikohet çdo 3 muaj, përkatësisht në datat 31 Janar, 30 Prill, 31 Korrik dhe 30 Tetor. 
Ky komision do të mbahet i plotë për çdo periudhe 3-mujore, pavaresisht datës se kur është hapur llogaria gjatë periudhës 3-mujore 
përkatëse.

200 Lek/2 Euro/2 USD

1,500 Lek/12 Euro/12 USD

100 Lek/ transfertë

350 Lek/ transfertë

1000 Lek/ transfertë

1,000 Lek/10 Euro/10 USD

1,500 Lek/20 Euro/20 USD


