
 

E rëndësishme: Vlerat e sipërpërmendura nuk jenë përfundimtare dhe mund të mos përputhen me vlerat finale te kontrates se huamarrjes. Kushtet 

janë subjekt ndryshimi në varësi të të ardhurave, historikut në sistemin bankar,etj., elemente këto që do të vlerësohen gjatë aplikimit për kredi, dhe 

për të cilat klienti do të informohet në vazhdim të procesit 

 

 

INFORMACIONI I STANDARTIZUAR PARAKONTRAKTOR  

KARTE KREDITI -  VISA CLASSIC 
 

1. Emri dhe detajet e kontaktit të bankës 

Banka 

Adresa 

Numri i Telefonit 

Adresa e postës elektronike  

Adresa e Web-it 

Banka Amerikane e Investimeve 

Rr. Kavajës, Nd.27, H.1, Nj.B.10, K.P.1001, Tiranë 

+35542258755  

customercare@abi.al  

www.abi.al 

 

2. Përshkrimi i karakteristikave kryesore të produkteve të kredisë 

2.1- Emri i Produktit Karte krediti Visa Classic 

2.2- Qëllimi i produktit Qëllimi i këtij financmi është permbushja e nevojave personale të individëve dhe lehtësia ne blerje si 

brenda ashtu dhe jashtë vendit  

2.3-Lloji dhe Përshkrimi i 

produktit 

Karta e Kreditit është një linjë kredie e përcaktuar si një limit qarkullues që mund të përdoret nëpërmjet 

kartës plastike të branduar VISA Classic.  

2.4-Vlera totale e kredisë  

dhe monedha 

Limiti i kartës së kreditit është në shumën ____________   Eur / ALL 

2.5-Kohëzgjatja e 

kontratës së kredisë 

Karta ofrohet për një afat 36-mujor (3 vjet), e rinovueshme për të njëjtin afat. 

. Numri dhe frekuenca e  

    pagesave. 

Kartëmbajtësi mund të zgjedhë të shlyejë të gjithë detyrimin, një pjesë të detyrimit (më të madh se 

shuma minimale) apo shumën minimale, siç ajo shfaqet në Nxjerrjen Mujore të Llogarisë.  

Kartëmbajtësi është i detyruar të shlyej detyrimin e tij brenda 15 diteve nga data e nxjerrjes se faturës 

e cila dërgohet ne adresën electronike qe kartembajtesi ka deklaruar pranë bankës.   

Kartëmbajtësi mund  të shlyej detyrimin e tij me një nga mënyrat e mëposhtme: 

- Me depozitim cash në sportelet e Bankës, 

- Me transfertë, 

- Në Bankë, me debitim direkt të llogarisë së tij. 

Pagesa Minimale e Kartës  

     së kreditit. 

Pagesa minimale = 7%  Min 1.500 Leke/ 15 Eur 

Detyrimi minimal për t’u paguar është 7(shtatë %) e shumës së përdorur.  Ju i detyroheni Bankës të 

paguani çdo muaj mbi detyrimin mujor të kartës, brenda datës së përcaktuar në faturë. Në rast se 

limiti i kartës nuk është përdorur, atëherë ju nuk keni pagesë mujore për të kryer. 

Çdo shumë e paguar do të jetë përsëri e disponueshme për përdorim. 

2.8-Kushtet që rregullojnë 

tërheqjen e fondeve  

Mbas aprovimit të limitit dhe firmosjes së kontrates banka bën aktivizimin e limitit 

 

2.9-Kredia eshte ne 

monedhe te ndryshme nga 

ardhurat e klientit 

Kredia eshte ne monedhe te ndryshme nga te ardhurat e Klientit;  
 

Kredia eshte ne te njejten monedhe me te ardhurat e Klientit;  

2.9-Shuma totale që 

konsumatori do të paguajë 

Shuma totale që do paguhet nga klienti në fund të maturimit të kredisë do të jetë: 

- Limiti i akorduar i kartes 

- Interesat mbi limitin e përdorur  

- Komisonet 

- Penalitete (mbi limitin e përdorur) 

 

Shuma e Kredise 150,000                           

Total Interesi 36,110                             

Total Komisioni Vjetor 3,125                               

Totali i komisionit te llogarise 3,600                               

Totali per tu paguar 192,835                         

Totali per tu paguar

 
*Eshte konsideruar perdorim total I limitit dhe pagese e rregullt detyrimit mujor pa aplikuar 

penalitete 

 

2.10- Garanci/siguri të 

nevojshme 

110% - 120% ne varësi të monedhës së kredisë dhe depozitës (per kartat e siguruara me depozite) 
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3. Kostoja e kredisë  

3.1-Norma e interesit të 

kredisë që do të aplikohet 

në kontratën e 

kredisë.(tregon llojin e 

interesit dhe kohëzgjatjen e 

periudhës së përcaktuar) 

Karta e kreditit ofrohet në monedhat  ALL dhe EUR  
 

Normat e Interesit: 

 EUR ALL  

Kartë Krediti 18% ne blerje /     

24% ne terheqje 

18% ne blerje /      

24% ne terheqje 
 

Komisionet per transaksione: 
 % Min Max 

Blerje brenda Shqiperise  Pa komision 

Blerje jashte Shqiperise  Pa komison 

Tërheqje ne ATM-të e rrjetit te ABI Bank 2.00% Min 300 Lek/ 2Eur  

Tërheqje cash ne ATM dhe arkat e bankave te 

tjera (brenda vendit) 

2.25% Min.500 Lek/ 4 Eur  

Tërheqje cash ne ATM dhe arkat e bankave te 

tjera (jashte vendit) 

2.50% Min.500 lek/ 5 Eur  

Komision për transaksione në monedhë të huaj  1.00%   

Limit ditor tërheqje cash   50.000 Lek / 400Eur 

Limit per blerjet ne internet   NA 
 

Kartëmbajtësi i cili paguan minimumin ose një pjesë të detyrimit të tij që rrjedh nga përdorimi i kartës, do të paguajë interesin 

e përcaktuar nga banka të llogaritur mbi shumën që nga data e kryerjes së transaksionit dhe deri në datën kur kjo shumë do të 

paguhet nga kartëmbajtësi 

 

Norma efektive e interesit (NEI) përcakton koston totale që klienti do të përballojë për kredinë e marrë, 

me kushtet që: kredia/limiti do të shlyhet për periudhën e rënë dakort, palët i përmbahen kushteve të 

përcaktuara në kontratë, interesi dhe shpenzimet e tjera mbeten të pandryshuara deri në fund të 

maturimit të limitit.  Norma efektive (NEI) shprehet si përqindje vjetore e vlerës së limitit dhe përbëhet 

nga tërësia e shpenzimeve të klientit për marrjen e saj, duke përfshirë interesin e aplikuar dhe 

komisionet. Për qëllime të llogaritjes se NEI totali i kostos se kredisë nuk përfshin shpenzime që nuk 

njihen në datën e llogaritjes se NEI ose shpenzime të pagueshme nga kredimarrësi të detyrimeve për 

moszbatimin e kushteve të parashikuara në kontratë. 

Klienti do të informohet për normën efektive të interesit në momentin e aplikimit të kredisë dhe NEI 

do të jetë pjesë e kontratës së kredisë.   
 

Perllogaritjet per Karte Krediti

EUR

150,000

18.00%

36

7.00% 3,125.0          

28-Jan-22 36,110.2        

625 3,600.0          

1,250 23.64%

1,250

100

Nr
Data e 

Pageses 
Vlera ne Fillim

Pagesa 

Minimale

Komisioni 

Vjetor

Komisioni i 

mirembajtjes 

se llogarise

Pagesa 

totale 

Kryegjej

a 
Interesi

Vlera ne 

Fund

28/01/2022 -    150,000 

28/01/2022                  -   

1 28/02/2022 150,000.00                10,500.00     625.00           100.00          11,225.00    -          2,325.00        141,825.00    

2 28/03/2022 141,825.00                9,927.75       -                 100.00          10,027.75    -          1,985.55        133,882.80    

3 28/04/2022 133,882.80                9,371.80       -                 100.00          9,471.80      -          2,075.18        126,586.19    

4 28/05/2022 126,586.19                8,861.03       -                 100.00          8,961.03      -          1,898.79        119,623.95    

5 28/06/2022 119,623.95                8,373.68       -                 100.00          8,473.68      -          1,854.17        113,104.44    

6 28/07/2022 113,104.44                7,917.31       -                 100.00          8,017.31      -          1,696.57        106,883.70    

7 28/08/2022 106,883.70                7,481.86       -                 100.00          7,581.86      -          1,656.70        101,058.54    

8 28/09/2022 101,058.54                7,074.10       -                 100.00          7,174.10      -          1,566.41        95,550.85      

9 28/10/2022 95,550.85                  6,688.56       -                 100.00          6,788.56      -          1,433.26        90,295.55      

10 28/11/2022 90,295.55                  6,320.69       -                 100.00          6,420.69      -          1,399.58        85,374.44      

11 28/12/2022 85,374.44                  5,976.21       -                 100.00          6,076.21      -          1,280.62        80,678.85      

12 28/01/2023 80,678.85                  5,647.52       -                 100.00          5,747.52      -          1,250.52        76,281.85      

13 28/02/2023 76,281.85                  5,339.73       1,250.00        100.00          6,689.73      -          1,182.37        72,124.49      

Monedha 

Permbledhje

Komision mirembajtje llogarie

NEIKomisioni Vjetor _Viti II

Komisioni Vjetor _Viti III

Te dhenat 

Vlera e Limitit

Interesi Nominal ne momentin e disbursimit

Komisioni Vjetor_Viti I Totali i komisionit te llogarise

Afati i Kartes se Kreditit ne Muaj

Pagesa Minimale Total Komisioni Vjetor

Data e Fillimit te Kredise Total Interesi
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14. Kosto shtesë të 

pakthyeshme në rastin që  

aplikohen të tilla. 

Kartëmbajtësi është i detyruar t’i paguajë Bankës komision vjetor të kartës, pavarësisht nga fakti nëse 

e ka përdorur Kartën apo jo.  
 

Komisioni vjetor/ karte primare:për vitin e parë:          625 Leke / 5 Eur  (konsderohet viti i pare i leshimit) 

                                                    për vitin pasardhës: 1.250 Leke / 10 Eur 

Komisioni vjetor / karte shtese:                                     600 Leke / 5 Eur 
 

Çdo ndryshim i komisionit vjetor për lëshimin e Kartës i njoftohet Kartëmbajtësit nëpërmjet: 1) 

Nxjerrjes Mujore të Llogarisë ose 2) Publikimit në Listën e Çmimeve të Bankës 30 ditë përpara hyrjes 

në fuqi të këtyre ndryshimeve.   

3.4-Kosto shtese te tjera.    

 

Karta shoqerohet me një nga llogaritë rrjedhëse në __________________ EUR/LEK, me komision 

mujor për mirëmbajtje ___________________  EUR/LEK . 

 

3.5-Kosto ne rastin e 

pagesave ne vonese 

 

Në rast së nuk paguhet totalisht shuma minimale e detyrueshme për tu paguar, atëherë pjesa e papaguar 

pa asnjë lajmërim tjetër është në vonesë dhe mbi te do te aplikohet komision ne vlerën 30% vjetore. 

Penaliteti do të llogaritet bazuar në ditë kalendarike, ku cdo muaj do të llogaritet në 30 ditë kalendarike.  

Totali i penalitet + kamatvonese nuk do te tejkalojne me shume se 30% te shumes se detyrimit te 

papaguar. 

3.6-E drejta per tu pajisur 

me kopje te kontrates  

Klienti ka te drejte te per tu pajisur, me kerkesen e tij, pa pagese me nje kopje paraprake te kontrates 

se kartes se kreditit.     

 

4. Aspekte të tjera të rëndësishme ligjore 

4.1-E drejta për t’u 

tërhequr 

Po                Jo  

Huamarrësi ka të drejtën të tërhiqet nga kontrata e kredisë brenda një periudhe 14 (katërmbëdhjetë) 

ditore nga momenti i lidhjes së saj, me anë të një njoftimi me shkrim drejtuar Bankës. 

4.2-Shlyerja (Pagesa) e 

kredisë para afatit të 

maturimit. 

Konsumatori ka të drejtë të kryejë në çdo kohë, para afatit të maturimit shlyerjen e pjesshme ose të 

plotë të kredisë. 

4.3 – Penalitet ne rastin e 

shlyerjes së kredisë para 

afatit të maturimit. 

Nuk aplikohet penalitet ne rastin e shlyerjes perpara afatit te maturimit. 

4.3-Informimi në rast 

refuzimi të kredisë 

Banka informon menjëherë konsumatorin në rast të refuzimit të kredisë duke i vënë në dispozicion 

arsyet mbi të cilat është bazuar ky refuzim. 

4.4-Njoftimi zyrtar mes 

paleve 

Të gjithë njoftimet, kërkesat apo komunikimet midis palëve do të bëhen me shkrim, nëpërmjet mjeteve 

të qëndrueshme të komunikimit ose mesazheve telefonike si dhe nëpërmjet afishimit të njoftimeve ose 

broshurve në ambientet e bankës në faqen zyrtare të internetit ose në mjetet e komunikimit masiv dhe 

do të konsiderohen të njoftuara nëse dërgohen në adresat e palëve të deklaruara në Bankë. 

Banka duhet të njoftojë me shkrim, nëpermjet mjeteve të qëndrueshme të komunikimit ose mesazheve 

telefonike, kredimarrësin për ndryshimet në kushtet e kontratës 30 (tridhjetë) ditë përpara aplikimit të 

ndryshimeve. Kredimarrësi deklaron dhe pranon që të gjithë llojet e njoftimeve të bëra në adresat e 

deklaruara do të konsiderohen si të marra nga ai. Kredimarrësi mund t’i paraqesë Bankës reklamimet 

e tij, për sa njoftohet, brenda një afati prej 15 ditësh kalanderike. 

Kredimarrësi është i detyruar që për cdo ndryshim në adresat e tij të njoftojë menjëherë Bankën. Përsa 

kohë që ai nuk ka njoftuar adresën e re, Kredimarrësi nuk ka të drejte të kundërshtoje njoftimet e bëra 

në adresën e mëparshme. 

4.5-Skema e brendshme e 

ankimimit të konsumatorit 

kundrejt bankës. 

 

-Ankesë me shkrim pranë cdo degë drejtuar Zyrës së Kujdesit për klientin, Rr. Kavajës, Nd. 27/1, K.P 

1001, Tiranë 

-Vizitë pranë cdo dege ose agjensie . 

-Nepërmjet telefonit (Tel: 042258755-60)  

-Nepërmjet adresës elektronike Email: customercare@abi.al 

4.6-Periudha kohore gjatë 

së cilës Banka ka detyrime 

që rrjedhin nga 

informacioni 

parakontraktor.  

Ky informacion është i vlefshëm për një periudhë 7 ditore duke filluar prej nënshkrimit të këtij 

informacioni nga klienti. 

Gjatë kësaj periudhë kushtet e përcaktuara janë të pandyshueshme. 

 

 

 

______________ /______/_____/_______ __________________________________   

(Qyteti, dd, mm, vvvv)       Klienti: Emër, Mbiemër, Firmë) 
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