KUSHTET E PUNËS
(Për Biznesin)

Llogari Rrjedhëse
Hapje Llogarie

Pa pagesë
Pa pagesë, por nqs llogaria
mbyllet brenda 3 mujorit të
hapjes 30

Mbyllje Llogarie

Komisione për mbajtje llogarie

Balance Minimale në llogari rrjedhëse

Falas për muajin e hapjes dhe
Lek 500 / 5 / $5 / GBP 5 /
CHF 5 , në muaj respektivisht
për llog arire në LEK / EUR /
USD/ GBP / CHF
LEK 3000 / 30 / $ 30 / GBP
30 / CHF 30 respektivisht për
llogaritë në LEK / EUR / USD /
GBP / CHF

500 Lek-për shumat deri në
1,499,999 Lek dhe
1500 LEK-për shumat mbi
1,500,000 LEK

Pagesa në nisje
Pagesat në monedhë të huaj
Pagesa në mbërritje (*)
Në favor të një llogarie tek ISBA

1,5 o/oo, min

Për t’u paguar në “Kesh”

2 o/oo, min 20

Tërheqje “Kesh” nga llogaria

Shërbimi i “Internet banking”
Komision shërbimi
Çelesi i Sigurisë
(Çelës i ri / zëvendësimi)
Pagesa Kesh nëpërmjet Internet
Banking

8 në muaj
5 / për Çelës
5 për transaksion

Karta Plastike

Pagesë Fature mujore për kartat
American Express
Master Card / Business Card

Transaksione në ATM të e ISBA në
Shqipëri
Transaksione në ATM e bankave të
tjera në Shqipëri
Tarifa mujore e shërbimit për çdo kartë
primare
Tarifa mujore e shërbimit për çdo kartë
suplementare
Pagesë rregullatore për veprime jashtë
vendit

10 per çdo pagesë fature

Pa pagesë
2

Pagesa në nisje
Urdhëruar nga llogaria

1.5 o/oo, min. 20 max
plus komisione SWIFT-i

Urdhëruar në “Kesh”

2.5 o/oo, min. 20 max 350
plus komisione SWIFT-i

Urdhëruar nga jo- klientë të ISBA

3.o/oo, min. 30
plus komisione SWIFT-i

Këmbime valutore nga dhe/ose në llogari

Pagesa fature nga llogaria (*)

LEK 50

Pagesa fature në Kesh nga Klientë

LEK 150

Pagesa fature nga jo Klientë

LEK 200

(*) për veprimet me e-banking nuk aplikohet komisioni i pagesës
(**) nuk aplikohet komisioni (paguhet nga operatori)

Pagesat në favor të llogarive të Buxhetit të Shtetit
Pagesa e TVSH/ TAP/ TF/ Sig Shoq / Dogana / Taksa të tjera
Pagesa nga llogaria(*)

LEK 50

Pagesa në Kesh nga Klientë

LEK 150

Pagesa nga jo Klientë

LEK 1.000

Rregjistrim në sistemin e Taksave
Për pagesat e kryera nga klientë

LEK 100/ Formular

2.50 për kartë

Për jo-klientë

LEK 1.000 / Formular

Këmbime Valutore

Pa pagesë

Pagesat në favor të llogarive të tjera të Thesarit
LEK 50

Pagesa nga llogaria(*)

LEK 150

Pagesa ne “Kesh”
Pagesa nga jo Klientë

Bono Thesari

3 o/oo e vlerës nominale,
min LEK 2,000, max LEK
10,000

Pjesëmarrje në Tregun Primar

Pagesat
Pagesa midis llogarive të ISBA

250

Pagesa Fature (CEZ;Albtelecom (**);AMC;Vodafone;Ujësjellës)

5 për kartë

2.50% e shumës min 2.50

70

(*) Pagesat në mbërritje ekzekutohen me dy ditë valute

Veprime në “ Kesh”
Për shumat deri në 300.000
Lek ose ekv falas
Për shumat mbi 300.000 Lek
ose ekv LEK 150 për veprim

7, max.

LEK 200

(*) për veprimet me e-banking nuk aplikohet komisioni i pagesës

Çeqe
Bllok Çeqesh ( 25 çeqe)

10 / Bllok

Ndalim pagese te çekut

10 / Çek

Ndërmjet llogarive të ISBA në të
njëjtin qytet

Pa pagese / kryhet me të
njëjtën ditë valute

Pagesa me ceqe të lëshuar nga Banka

Ndërmjet llogarive të ISBA në qytete të
ndryshme

Pa pagese / aplikohet një
dite valute
1 për çdo transaksion të
ekzekutuar

Çek Bankar për klientë të ISBA

2 o/oo, min. 15, max. 200

Çek Bankar për jo klientë

2.5 o/oo, min. 25, max 250

Kryerje pagesa Periodike nga llogaria

Çeqe Manaxheri për klientë

2 o/oo, min. 15, max. 200

(*) për veprimet me Internet -Banking nuk aplikohet datë valuta

Çeqe Manaxheri për jo klientë

2.5 o/oo, min. 25, max 250

Pagesa në Lek

Çeqe të pranuar nga Banka ( për klering)

Pagesa në mbërritje (*)

Pa pagesë

Banka mund të ndryshojë Kushtet e saj të Punës pa lajmërim paraprak

Në favor të një llogarie të ISBA

2 o/oo, min 10, max. 100

Në favor të një llogarie në një bankë
tjetër

2 o/oo, min 10, max. 100
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Çeqe të Thesarit Amerikan

1.5 o/oo, min. 10, max. 100

Pagesë

4 o/oo e shumes min 50

Blerje Çeqe udhëtari

2 % të shumës

Transferim i Letërkredisë

100

Garanci Bankare
Linja Kredie

Komision Administrimi ( Klientet Korporata )
- Kredi për investime
Letër Kredi & Garanci Bankare
- Overdrafte te Rinovueshme ne C/A

0.75 % e linjës së kredisë min.
1000
0.5 % e linjës së kredisë, min.
1000, çdo rinovim 0.25% min
500
0.5 % e linjës së kredisë, min.
1000, çdo rinovim 0.25% min
500

G/B lëshuar me kërkesë të klientit tonë, ose me kundërgaranci nga
bankat korrespondente:
Lëshuar në format standart

30 per çdo tremujor

Lëshuar në format jo-standart

50 per çdo tremujor

Modifikime

30
4 o/oo e shumës min

Pagesë e garancisë bankare
Lirim garancie para datës së skadencës

10

- Overdrafte të pa rinovueshme në C/A

0.5 %, min.

1000

- Overdrafte të Përkohshme
(deri në 3 muaj)

G/B të ardhura nga banka të tjera:

0.5 %, min.

500

Njoftim pa angazhim për ISBA

50

Modifikime

10

Komisione Administrimi ( klientët SME):
- Kredi për investime
- Letër Kredi & Garanci Bankare
- Overdrafte të Rinovueshme në C/A
- Overdrafte të Pa Rinovueshme në C/A
- Overdrafte të Përkohshme
(deri 3 muaj)

0.75 % e linjës së kredisë, Min.
500
0.5 % e linjës se kredisë, min.
500, çdo rinovim 0.35% min
250
0.5 % e linjës së kredisë, min.
500, çdo rinovim 0.35% min
250
0.5 % e linjës së kredisë, min.
500
0.5 %, min.

300

Interes për Linjë Kredie për L/C ose B/G
- Me kolateral Kesh / Depozite me
1.2% në vit për çdo tremujor
Afat
ose fraksion
3 % në vit për çdo tremujor ose
- Me Kolateral të ndryshëm nga Kesh
fraksion
Komision Angazhimi

1% të shumës

Overdraft në llogari rrjedhëse për efekt datë valute
LEK 17 % në vit
EUR / USD 13 % në vit

Interesa Debitore

Letër Kredi
Letër kredi Importi
Njoftim paraprak

10

Modifikim

1.5 o/oo, min. 50, per cdo
tremujor ose fraksion
(parapagim)
50

Shqyrtim Dokumentash

1 o/oo, min. 30

Pagesë

4 o/oo për pagesë min 50

Hapje

Anullim
Trajtim/ përcjellje Dokumentave
Dokumente të parregullta

4 o/oo e shumës së mbetur
plus komisionet e bankës
korrespondente
30

Pagese e garancisë bankare nëse
kërkohet

2 o/oo e shumës min

Dokumenta të mbrritura për arkëtim
Pagesa të kryera kundrejt dok për
arkëtim
Dokumenta të nisura për arkëtim
Pagesa të mbrritura kundrejt dok për
arkëtim

1 o/oo, min. 50 për çdo
tremujor ose fraksion
2 o/oo, min. 20,
max. 200, plus
shpenzimet SWIFT
1 o/oo, min. 50 për çdo
tremujor ose fraksion
2 o/oo, min. 30, max.
100

Të ndryshme
Shpenzimet e SWIFT
Shpenzime Postare
Investigime më të vjetra se 6 muaj nga
arkiva e bankës
Investigime mbi pagesat

10
ALL 1.000 brenda Shqipërisë,
50 jashtë vendit
15 -

Letër Reference

100

Konfirmim bankar për gjendjen e
llogarisë ose marrëdhëniet me bankën

10

Vërtetim që nuk ka marrëdhënie me
Bankën
Certifikatë kontrolli në lidhje me gjendjet
e llogarive etj.
Dërgim me Faks / e-mail, të kopjeve të
pagesave në nisje
Dublikatë gjendje llogarie
Gjendje llogarie nëpërmjet mesazhit të
SWIFT MT940/950

100

10 plus komisionet e bankës
korrespondente

10
50
5 në muaj
1 për muaj, me përjashtim
muajin e fundit
5 në muaj për çdo llogari,
për lëvizjet mujore
10 në muaj për çdo llogari,
për lëvizjet ditore

50
10

Shqyrtim Dokumentash

1 o/oo, min. 50, për tremujor
ose fraksion/ (parapagim)
2.5 o/oo, min 100, për çdo
tremujor ose fraksion
(parapagim)
1 o/oo, min. 50

Pagesë e Vonuar

2 o/oo , min 50

Njoftim
Konfirmim

Anullim

50

Modifikim njoftimi

50

Trajtim/Përcjellje Dokumentave

30

Banka mund të ndryshojë Kushtet e saj të Punës pa lajmërim paraprak

20

Dokumenta për arkëtim (incaso)

Letër kredi eksporti
Njoftim paraprak

30
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