Plan Kursimi për Klientët Individë
Informacion rreth Bankës
Intesa Sanpaolo Bank Albania
Drejtoria Qendrore: Rr" Ismail Qemali, Nr. 27,
Kutia postare 8319
1001 Tirane, Shqipëri
Tel: +355 4 22 76 000; Fax +355 4 22 48 762
Website: www.intesasanpaolobank.al

Karakteristikat dhe Rreziqet e Planit të Kursimit
Karakteristikat e Planit të Kursimit
Skema e Planit të Kursimit të Intesa Sanpaolo është një produkt kursimi, që ofrohet për klientët individë. Është një produkt
i cili është krijuar për të inkurajuar kursimin pavarësisht nga niveli i të ardhurave të klientit. Ky produkt ofron një mënyrë të
thjeshtë dhe fleksibël kursimi. Plani i kursimit mund të hapet në monedhat LEK dhe EUR.
Nëpërmjet këtij plani ju keni mundësi të kurseni çdo muaj automatikisht nga llogaria juaj rrjedhëse duke zgjedhur vetë
shumën që dëshironi të kurseni dhe datën e kursimit.Shuma Fillestare per te hapur nje plan kursimi eshte LEK 5,000 /
EUR 50.
Plani i kursimit është një produkt i krijuar si një instrument për të ndihmuar klientët që të mbledhin një shumë të caktuara
duke kursyer në mënyrë periodike (çdo muaj). Paratë e kursyera mund të përdoren më vonë për të paguar kredinë ose për
çdo nevojë tjetër të klientit.
Produkti përfaqëson një llogari kursimi me këste mujore. Klienti do të duhet të përcaktojë: shumën që dëshiron të kursejë
çdo muaj, datën e kursimit dhe afatin.Shuma minimale qe mund te kurseje nje klient nëpërmjet kësaj skeme është: LEK
1,000/ EUR 10 ndërsa shuma maksimale është LEK 50,000/ EUR 500.
Për të përfituar nga plani i kursimit me bankën, klienti duhet të ketë një llogari rrjedhëse.
Tregu i synuar
Plani i kursimit është një produkt i krijuar për të gjithë klientët individë.Produkti mund t'i rekomandohet veçanërisht:
- Klientëve të cilët marrin pagën pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania;
- Klientëve të cilet kanë të ardhura të vogla apo fikse;
Dokumentet e Nevojshme
 Pasaportë ose Kartë Identiteti
 Forma e Aplikimit;
 Kontrata e Planit të Kursimit;
 Formulari i Urdhër Pagesës Periodike;
 Specimen i Firmës
Rreziqet e Planit të Kursimit
1. Kompensimi i depozitave bazohet në nenin 33, paragrafi 1, pika a) e Ligjit nr. 53/2014, datë 22/05/2014 "Për sigurimin e
depozitave", në bazë të të cilit ASD siguron dhe kompenson depozitat e çdo depozituesi në Bankë ose në degën e bankës
së huaj deri në masën 100 përqind, por në çdo rast jo më shumë se Lek 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë),
pavarësisht nga numri i depozitave dhe monedha e tyre, që janë depozituar në Bankë.
2. Në rastin e nje plani kursimi në një monedhë të ndryshme nga monedha e të ardhurave, ekziston rreziku që lidhet me
luhatjen e normave të interesit.
3. Nje tjetër rrezik që lidhet me këtë produkt është që, urdhër pagesa periodike nuk do të kryhet nëse nuk ka fonde të
mjaftueshme në llogarinë rrjedhëse të klientit.

Kushtet kryesore ekonomike
Lista e të gjitha kostove dhe shpenzimeve të produktit:

Normat e Interesit
LEK

0.600 %

1

EUR

Tatim i mbajtur në burim
Tatimi në burim aplikohet sipas ligjit shqiptar i pagueshëm në momentin e
përfitimit të interesit
Shpenzime të Ndryshme
Nxjerrje llogarie
Dërgimi i levizjeve të llogarisë në mënyrë elektronike
Dërgimi i levizjeve të llogarisë në adresën e klientit
Urdhër debitimi automatik
Konfirmim bankar për marrëdhënie me bankën dhe për balancën e llogarisë

Likuidimi i interesit (Shembull ilustrativ)
Shuma (e akumuluar 3 muaj)
Interesi Bruto
Taksa
Interesi Neto
Periodiciteti i interesit dhe pagesës së taksave
Data e likuidimit të interesit

0.010 %

15% e interesit të përfituar

Falas
N/A
LEK 100/zarf
Falas
1000 Lek
(Opsionale, sipas
kërkesës së klientit)

100,000 LEK
150 LEK
22.5 LEK
127.5 LEK
3 mujor
30 Prill të çdo viti

Tërheqja para afatit, ndryshimi i njëanshëm i kushteve kontraktore dhe ankesat
Tërheqja nga Kontrata
Nëse klienti e mbyll Planin e Kursimit brenda 3 muajve të parë, penaliteti që do të paguajë është i barabartë me interesin e
përllogaritur.
Ndryshimi i njëanshëm i kushteve kontraktore
Çdo ndryshim i kushteve, i cili përcaktohet në mënyrë të shprehur në kontratën e planit te kursimit, do të jetë efektiv pas
dakordësisë me shkrim të palëve. Asnjë ndryshim i kushteve të përcaktuara shprehimisht në kontratë nuk do të jetë efektiv
nëse nuk janë dakordësuar me shkrim midis palëve.
Ankesat
Ankesat do të paraqiten në bankë duke përdorur një nga format e mëposhtme:
− Në formë shkresore përmes postës zyrtare të bankës;
− Në "Kutinë e ankesave & sugjerimeve" që ndodhet në degë (Ju dëgjojmë 100%);
− Ankesa me shkrim të cilat dërgohen nëpërmjet faqes të internetit të bankës në adresën zyrtare të emal-it:
complain@intesasanpaolobank.al
− Në Qendrën e Kontaktit : 08006000
Koha e kthimit të përgjigjes nga ana e Bankës është maksimumi brenda 30 ditë nga data e marrjes së ankesës.

Key
Specimen - Specimeni i nenshkrimit, eshte nje dokument i dedikuar ku personat qe jane te autorizuar te administrojne ose
te nenshkruajne per nje llogari, do te depozitojne nenshkrimet e tyre ne banke. Bazuar ne nenshkrimin e depozituar,
Banka do te lejoje disponimin e llogarise sipas urdhrave te personave te autorizuar te Klientit.
ASD- Agjencia e Sigurimit të 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".
Interesi Neto- vlera bruto e interesit minus tatimin në burim
Tatimi ne burim është një kërkesë e qeverisë për paguesin për një të ardhur të tatueshme në burim ose tatimin e
zbritshëm nga pagesa në favor te qeverisë .Ky tatim aplikohet më së shumti në të ardhurat nga puna , pagesa interesash
ose dividentë.
Penalitet- Vlera e interesit e gjeneruar por jo e përfituar prej klientit

2

3

