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Normat e Interestit te Depozitave per Klientet Individe (%) Baze Vjetore/
Deposit Interest Rates for Individual Customers (%) Annual Basis

LEK
EUR
USD
GBP

Llogari kursimi/
Saving account

Llogari Futura/
Futura account

Plani i Kursimit/ Saving
Plan

0.30
0.002
0.10
0.10

2.20
0.25
0.45
n/a

0.60
0.01
n/a
n/a

Depozita Stafete/ Stafete Deposit

LEK
EUR
Depozita 18 Mujore/
18 Months Deposit

LEK
Depozita 30 Mujore/
30 Months Deposit

LEK
Depozita me afat/
Time Deposits

LEK

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9 M10 M11 M12
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75
0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.015
M12
1.10
M12
1.50

Depozita "5 për 5"/
"5 for 5" Deposit

M18
1.70
M24
2.00

10 M 15 M 21 M
1.20 1.50 2.00

M30

LEK

≤3,999,999

Y1
1.35

Y2
1.35

Y3
2.10

Y4
2.10

Y5
5.00

LEK

≥4,000,000

1.50

1.50

2.40

2.40

5.00

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

1.00

1.60

2.00

3.20

4.00

5.10

7.00

1.00

1.80

2.20

3.50

4.20

5.50

7.00

2.70

Depozita "7 për 7"/
"7 for 7" Deposit

5 Y LEK
4.25 LEK

Depozite me afat/
Time Deposits

LEK
≤2,499,999
2,500,000-4,999,999
5,000,000-9,999,999
≥10,000,000
EUR
≤24,999
25,000-49,999
50,000-99,999
≥100,000
USD
≤99,999
≥100,000
GBP
≤49,999
≥50,000

3M
6M
1Y
2Y 2Y L6*
0.50 0.70 1.00 1.80 1.70
0.60 0.75 1.10 1.90 1.80
0.70 0.90 1.20 2.00 1.90
neg
neg
neg
neg
neg
3M
6M
1Y
2Y 2Y L6*
0.002 0.005 0.005 0.020 0.020
0.002 0.005 0.005 0.050 0.050
0.002 0.005 0.010 0.050 0.050
neg
neg
neg
neg
neg
3M
6M
1Y
2Y 2Y L6*
0.10 0.15 0.20 0.25 0.20
neg
neg
neg
neg
neg
3M
6M
1Y
2Y 2Y L6*
0.15 0.20 0.20 0.25
n/a
neg
neg
neg
neg
n/a

≤3,999,999
≥4,000,000

Depozita ne internet /
e-deposit

3Y
3M
6M
1Y
1.80 0.65 0.85 1.15
2.00 0.75 0.90 1.25
2.20 0.85 1.05 1.35
neg
neg
neg
neg
3Y
3M
6M
1Y
0.070 0.002 0.005 0.005
0.100 0.002 0.005 0.005
0.100 0.002 0.005 0.010
neg
neg
neg
neg
3Y
3M
6M
1Y
n/a
0.20 0.25 0.30
n/a
neg
neg
neg
3Y
3M
6M
1Y
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2Y
n/a
n/a
n/a
n/a
2Y
n/a
n/a
n/a
n/a
2Y
n/a
n/a
2Y
n/a
n/a

Depozite me afat e lidhur me
Kredi Hipotekare/
Time deposit linked to
mortgage loan

LEK
EUR
USD

3M
0.20
0.00
0.10

6M
0.20
0.00
0.10

12M
0.20
0.00
0.10

Depozita me interes te
parapaguar / Upfront
Deposit

3M
6M
9M
12M

LEK

EUR

0.30
0.35
0.40
0.45

0.001
0.003
0.006
0.007

*2Y L6 - Depozite 2 vjecare me likuidime 6 mujore.
Shënim:
1. Normat e interesit të FUTURES ndryshojnë çdo herë që ndryshojnë normat e interesit të tabelës. Interesi kreditohet në llogari një herë në vit çdo 31 mars.
2. Për llogaritë e kursimit: *Interesi llogaritet mbi balancën më të ulët të muajit. *Interesi do t’ju kreditohet ne fund te cdo muaji. 3. Për depozitën stafetë interesi
kreditohet cdo muaj ne llogari
Depozitat me afat
1. Banka rezervon të drejtën të ndryshojë normat e mësipërme, në çdo kohë pa paralajmërim. 2. Periudha (Baza/Llogaritjes per depozitat me afat 365/365)
3. Frekuenca e pageses se interesit per depozitat me afat eshte: ne daten e maturimit (pervec depozites me afat 3 vjecar , per te cilen frekuenca e pageses se interesit
eshte cdo vit )
Note:
1 .Interest rate of FUTURA change any time that change the table rate. The interest will be paid yearly at 31 of March. 2 .For the savings account:*Interest is calculated on
the minimum monthly balance. *The interest will be credited every end of month. 3 . For the Stafetë Deposit, the interest is credited in the account every month.
Time Deposits
1 .The Bank reserves the right to change the above rates at any time, without prior notification. 2 . Period (Calc./Basis for time deposits 365/365). 3. Frequency of interest
payment for time deposits is: at maturity date (except for 3. years time depozit for which the frequency of interest payment is annually).

LIGJI PER SIGURIMIN E DEPOZITES
Agjencia e Sigurimit te Depozitave (Agjencia) është person juridik publik, me
seli në Tiranë, e cila ushtron funksionet e saj, me qëllim përmbushjen e
objektivave në zbatim të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e
Depozitave”.

LAW ON DEPOSIT INSURANCE
Deposit Insurance Agency (the Agency) is a public legal person, seated in
Tirana, conducting its functions pursuant to the satisfaction of all the objectives
based on the Law no. 53/2014, dated 22/05/2014, “On Deposit Insurance”.

“INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA, në bazë të ligjit Nr. 8873 datë
29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar në ligjin Nr. 53/2014 datë
22.05.2014, është pajisur nga Agjencia me Çertifikatën për sigurimin e
depozitave Nr. 10, date 11.05.2009.
Në bazë të kësaj çertifikate, Agjencia, sipas nenit 33, paragrafi 1 pika a) të ligjit
Nr. 53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, siguron dhe
kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi në Bankën “INTESA
SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA në masën 100 për qind, por në çdo rast jo
më shumë se 2,500,000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek, pavarësisht numrit të
depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të depozituara në këtë bankë.

“INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA, based on the Law no. 8873
dated 29/03/2002 “On Deposit Insurance” amended by Law no. 53/2014 dated
22/05/2014, is provided by the Agency with the Deposit Insurance Certificate no
10, dated 11..05.2009
Based on this certificate, the Agency, according to article 33, paragraph 1, point
a) of the Law no. 53/2014, dated 22/05/2014 “On Deposit Insurance”, insures
and compensates the insured deposits of any depositor of “INTESA
SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA to the extent of 100 percent, but in any
case not more than ALL 2,500,000 (two million and five hundred thousand Lek),
irrespective of the number of deposits and their currency, deposited in this Bank.

A – SIGURIMI I DEPOZITAVE

A – DEPOSITS INSURANCE

"Depozitues" bazuar ne Nenin 3, paragrafi 17 të ligjit Nr. 53/2014 datë
22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” është çdo individ, i cili ka të drejtën e
përfitimit të pagesës së një depozite nga një subjekt anëtar i skemës së sigurimit
të depozitave, përfshirë këtu titullarin me të drejta të plota të një depozite në
bashkëpronësi dhe çdo përfitues të një depozite të palës së tretë.

“Depositor" based on Article 3, paragraph 17 of the Law no. 53/2014 dated
22/05/2014 “On Deposits Insurance” is any individual, entitled to receive the
deposit repayment from an entity that is subject of deposit insurance scheme,
including herein the deposit holder with full rights over a deposit jointly owned
and any beneficiary of a third party deposit.

“Depozita” bazuar ne Nenin 3, paragrafi 13 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014
“Për Sigurimin e Depozitave” ka kuptimin e përcaktuar në ligjin Nr. 9662, datë
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, dhe/ose çdo ligj ndryshues
te tij.
“Depozitë e sigurueshme”, bazuar ne Nenin 3, paragrafi 14 të ligjit Nr. 53/2014
datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” është vlera e agreguar e të gjitha
depozitave të një depozituesi, përfshirë interesin e përllogaritur të tyre në ditën e
vlerësimit ose të ndërhyrjes në një subjekt anëtar të skemës, përveç depozitave të
përjashtuara nga sigurimi dhe kompensimi nga Agjencia parashikuar në nenin 32
te ketij ligji:
a) pjesa e depozitës në bankë ose degën e bankës së huaj me vlerë mbi 2 500 000
(dy milionë e pesëqind mijë) Lek ose shuma e barasvlershme me të
(kundërvlerën), në monedhë të huaj;
c) depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së
kursim-kreditit në emër dhe për llogari të vet;
ç) depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe të afërmit e ngushtë të tyre,
sipas përcaktimit në ligjin për bankat;
d) depozitat e çdo personi që zotëron 5 për qind ose më shumë në kapitalin e
subjektit anëtar ose të aksioneve me të drejtë vote në këtë subjekt;
dh) depozitat e prejardhura nga veprimtari të lidhura me pastrimin e parave dhe
financimin e terrorizmit, të cilat janë deklaruar të paligjshme me vendim gjykate
të formës së prerë;
e) depozitat e tregtarëve vendas ose të huaj;
ë) depozitat e personave juridikë, vendas ose të huaj;
f) depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
g) depozitat e subjekteve të sipërmarrjes ose investimeve kolektive, vendase ose
të huaja;
gj) depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të huaja;
h) tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto
subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
i) depozitat e njësive të pushtetit qendror ose vendor të Republikës së Shqipërisë
ose të një vendi të huaj;
j) depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
k) depozitat e vendosura në subjektin anëtar të skemës së sigurimit të depozitave
gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
l) depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit,
sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë e kursim-kreditit, përveç asamblesë së
përgjithshme.
B – KOMPESIMI I DEPOZITAVE
Procedurat e kompensimit, sipas nenit 39, paragrafi 1 të ligjit Nr. 53/2014, datë
22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, fillojnë menjëherë në momentin kur
Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për vendosjen e
subjektit anëtar të skemës së sigurimit të depozitave në likuidim të detyruar.
Kompensimi përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij.
Agjencia, sipas nenit 33, paragrafi 1 pika a) të ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014
“Për Sigurimin e Depozitave”, siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme
të çdo depozituesi në bankë ose në degën e bankës së huaj në masën 100 për
qind, por në çdo rast jo më shumë se 2,500,000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lek,
pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të depozituara në
këtë bankë.
C – TERMAT DHE KUSHTET PER PAGESEN E KOMPESIMIT
Niveli maksimal i kompensimit për çdo depozitues, sipas nenit 38, paragrafi 2 të
ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” përllogaritet
sipas përcaktimeve të nenit 33 të këtij ligji, duke zbritur shumën e detyrimeve të
papaguara në kohë të depozituesit ndaj subjektit anëtar, që rezulton në vonesë
shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës.

“Deposit” based on Article 3, paragraph 13 of the Law no. 53/2014 dated
22/05/2014 “On Deposit Insurance bears the meaning defined by the law no.
9662, dated 18/12/2006, “On Banks in Republic of Albania”, and/or any law
amending it.
“Insured Deposit”, based on Article 3, paragraph 14 of the Law no. 53/2014
dated 22/05/2014 “On Deposit Insurance” is the aggregated value of all deposits
of a depositor, including their accrued interest on the assessment or intervention
date in a member entity of the scheme, except for the deposits excluded from
insurance and compensation from the Agency, provided in article 32 of this Law:
a) part of the deposit in the bank or branch of foreign branch totaling over ALL 2
500 000 (two million and five hundred thousand Lek) or amount equal to its
counter value in foreign currency;
c) deposits of the Bank, branch of the Bank, branch of a foreign bank and credit
saving association in its name and on its behalf;
ç) deposits of the director, administrator of the Bank and their close relatives as
defined in the Law on Banks;
d) deposits of any person that owns 5 percent or more in the equity of the
member entity or voting shares of this entity;
dh) deposits resulting from activities related to money laundering and terrorism
financing, which are declared illegal by final court decision;
e) deposits of local and foreign merchants;
ë) deposits of local or foreign legal persons;
f) deposits of local or foreign insurance and re-insurance companies;
g) deposits of local or foreign enterprise or collective investments;
gj) deposits of local or foreign pension or pension insurance funds;
h) securities issued from financial entities and any kind of other obligations that
these entities have based on their promissory agreements;
i) deposits of central or local government of Albanian Republic or another
foreign country;
j) unnamed deposits and/or whose holder is not clearly defined;
k) deposits placed in the member entity of deposit insurance scheme during and
after the insurance event in this entity;
l) deposits of the members of decision-making bodies of credit-saving
associations based on the definitions of the law on credit saving associations,
except for the general assembly.
B – DEPOSITS COMPENSATION
Compensation procedures, according to article 39, paragraph 1 of the Law no.
53/2014, dated 22/05/2014 “On Deposit Insurance”, start immediately at the
moment when the Agency is informed in writing by the Supervision Authority
on placement of the member entity of deposit insurance scheme under obligatory
liquidation. Compensation begins not later than three months from its beginning.
The agency, according to article 33, paragraph 1, point a) of the Law no. 53/2014
dated 22/05/2014 “On Deposit Insurance”, insures and compensates insured
deposits of every depositor in the Bank or in the branch of the foreign bank at the
extent of 100 percent, but in any case not more than ALL 2,500,000 (two million
and five hundred thousand Lek), irrespective of the number of deposits and their
currency, deposited in this Bank.
C – TERMS AND CONDITIONS OF COMPENSATION PAYMENT
Maximum level of compensation for every depositor, according to article 38,
paragraph 2 of the Law no. 53/2014 dated 22/05/2014 “On Deposit Insurance” is
calculated based on the definitions of article 33 of this Law, deducting the
amount of overdue liabilities of the depositor due to the member entity, resulting
overdue on the intervention date by the Supervisory Authority.
The Agency, based on article 38, paragraph 12 of the Law no. 53/2014 dated
22/05/2014 “On Deposit Insurance”, is entitled to refuse compensation or
demand compensation for insured deposit, when the compensation right is based

Agjencia, bazuar ne nenin 38, paragrafi 12 të ligjit Nr. 53/2014 datë 22.05.2014
“Për Sigurimin e Depozitave”, ka të drejtë të refuzojë kompensimin ose të
kërkojë kthimin e kompensimit për depozitat e siguruara, kur e drejta për
kompensim bazohet në të dhëna të pavërteta dhe mashtruese dhe kur vëren se nuk
ka interes të sigurueshëm. Interes i sigurueshëm është interesi i ligjshëm dhe
nevoja objektive e depozituesit për t’u mbrojtur nga humbja financiare e
depozitave në një ngjarje sigurimi.
Agjencia, sipas nenit 39, paragrafi 4 të ligjit Nr.53/2014 datë 22.05.2014 “Për
Sigurimin e Depozitave”, mund të kompensojë depozitën e siguruar nëpërmjet
njërës prej këtyre mënyrave:
a) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e subjektit të vendosur në
likuidim në bashkëpunim me likuidatorin;
b) pagesës së shumës në Lek personit në ambientet e një banke anëtare të skemës
(banka agjente);
c) transfertës së shumës që përfitohet nga depozituesi në një bankë anëtare të
skemës së sigurimit të depozitave;
ç) pagesës me çek;
d)mënyra të tjera pagese të miratuara me akt nënligjor të Autoritetit Mbikëqyrës.
Shënim: Ky informacion jepet në zbatim te detyrimi për informimin e publikut
nga subjektet anëtare të skemës ne baze të nenit 27 të ligjit Nr. 53/2014 datë
22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”.

on inaccurate and fraud data, and when it is observed that there is no insured
interest. Insured interest is the legal interest and objective need of the depositor
to be protected from the financial loss of deposits in case of an insurance event.
The Agency, based on article 39, paragraph 4 of the Law no. 53/2014 dated
22/05/2014 “On deposit insurance”, may compensate the insured deposit through
one of these ways:
a) payment of ALL amount to the person in the premises of the entity that is
subject of liquidation in cooperation with the liquidator;
b) payment of ALL amount to the person in the premises of another scheme
member bank (agent bank);
c) transfer of the amount received by the depositor in a member bank of deposit
insurance scheme;
ç) cheque payment;
d) other means of payments approved by sub-legal act of the Supervisory
Authority.
Note: This information is provided pursuant to the public information obligation
of the scheme member entities based on article 27 of the Law no. 53/2014 dated
22/05/2014 “On Deposit Insurance”.

