
 
Çmimorja 

Normat e Interesit 

Produkti Afati i pagesës  
në muaj 

Shuma e lizingut Pjesëmarrja Interesi 
mujor 

Interesi 
vjetor 

Norma Efektive e 
Interesit (NEI)* 

Tarifa Administrative 

Leasing 12 deri 84 muaj 1,000 deri 12,000 EUR 15 % deri 20 % 2.1% 25.2% 29% 1 % (min. 50 EUR) 

Leaseback 12 deri 84 muaj 1,000 deri 12,000 EUR 15 % deri 20 % 2.1% 25.2% 29%  1 % (min. 50 EUR) 

*Norma efektive e interesit për lizing dhe leaseback llogaritet në bazë të maturitet, norma e paraqitur në ketë tabelë është NEI mesatare e tre muajve të fundit. Kalkulimi i normës efektive të interesit bëhet 

në përputh je me Rregullorën e BQK-së për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje. 

 

Tarifat dhe Komisionet 

Parapagimi i plotë ose i pjesëshem i kontratës për lizing/leaseback 

1 % e kalkuluar mbi pjesën e mbetur të principalit nëse afati i maturitetit të mbetur të kontratës për 
lizing/leaseback është mbi 12 muaj. 
0.5 % e kalkuluar mbi pjesën e mbetur të principalit nëse afati i maturitetit të mbetur të kontratës 
për lizing/leaseback është më pak se 12 muaj. 

Kamatëvonesa 
12 % vjetore 
(8 pikë përqindje normë fikse  + 4 pike  përqindje  norma referente. Norma referente publikohet prej 
Bankës Qendrore te Kosovës çdo gjashtë muaj) 

Ri financim i Kontrates për lizing/leaseback ( rritje të vlerës së principalit) 1% të shumës së principalit   (min. 50 EUR) 

Ndryshimi i maturitetit të kontratës për lizing/leasback 20 EUR 

Ndërrimi i datës së pagesës së këstit për lizing/leasback 10 EUR 

Riprogramimi i kontratës se lizingut/leaseback 50 EUR 

Vërtetimi për konfirmim të mbylljes së kontratës për lizing/leaseback 20 EUR 

Letërvërejtje paralajmëruese për inicim të ndërprerjes së kontratës për 
lizing/leasback 10 EUR 

Tarifa për autorizime shtesë të vozitjes 
10 EUR 

Tarifa e ndërprerjes së kontratës së lizingut/leaseback 
2% të vlerës së mbetur të principalit (min. 100 EUR) 

Tarifa e aplikimit me prioritet (opcionale) 

60 EUR për shumën deri  5,000 EUR 

120 EUR për shumen prej   5001 EUR  deri 10, 000 EUR 

150 EUR  për shumen prej 10,001 EUR deri  20, 000 EUR 

Tarifa e Instalimit të GPS-it 
( GPS-i instalohet në veturën e secilit klient i cili nuk ka histori kreditore 
dhe në rast se vlera e financuar e kontrates për lizing/leasback është më 
e madhe se 6,000 EUR) 
 

20 EUR 

Tarifa e mirëmbajtjes dhe kostot tjera për GPS 56.88 EUR e kalkuluar në baza vjetore. 

Publikuar me datën : 01.10.2019 


