KUSHTET E PUNËS
PËR BIZNESE

KUSHTET E PUNËS PËR BIZNESE

A. LLOGARITË
1. Llogaritë rrjedhëse për Biznese
1.1 Hapja e llogarisë
1.2 Minimumi për hapjen e llogarisë

1.3 Gjendja minimale në llogari

1.4 Komision për mirëmbajtjen e llogarisë (çdo muaj)
1.5 Mbyllja e llogarisë
1.6 Nxjerrje/Printim i veprimeve të llogarisë:
1.6.1 Një herë në muaj
1.6.2 02 – 12 muaj
1.6.3 Mbi 12 muaj
1.7 Depozitime “Cash” (me para në dorë):
1.7.1 Në llogaritë e firmës (nga persona të autorizuar)
Deri në EUR 100,000 për Monedhë të Huaj
Deri në LEK 14,000,000
1.7.2 Në llogaritë e firmës (nga persona të paautorizuar)
Deri në EUR 100,000 (çdo Monedhë e Huaj)
Deri në LEK 14,000,000
1.7.3 Depozitime shuma mbi:
EUR 100,000 çdo Monedhë e Huaj, LEK 14,000,000
1.8 Pagesa në llogarinë e Doganës:
1.8.1 Transfertë nga klientët me llogari në TB tek llogaria e Doganës
1.8.2 Depozitim Cash në llogarinë e Doganës
0-1,000,000 LEK
Mbi 1,000,000 LEK
1.9 Regjistrimi i FDP
1.9.1 Me gjëndje Zero
1.9.2 Regjistrimi dhe Pagesa e FDP (transferte nga llogaria)
1.9.3 Regjistrimi dhe Pagesa e FDP (Depozitë “Cash”)
1.9.4 Regjistrimi dhe Pagesa e FDP (Depozitë “Cash”) jo klientë

Pa komision
LEK 10,000 për llogaritë në LEK
EUR 100 për llogaritë në EUR
USD 100 për llogaritë në USD
GBP 100 për llogaritë në GBP
LEK 10,000 për llogaritë në LEK
EUR 100 për llogaritë në EUR
USD 100 për llogaritë në USD
GBP 100 për llogaritë në GBP
LEK 400, EUR 3 çdo Monedhë e Huaj
EUR 20
LEK 300, EUR 2 çdo Monedhë e Huaj
LEK 700, EUR 5 çdo Monedhë e Huaj
LEK 1,500, EUR 10 çdo Monedhë e Huaj

Pa komision

LEK 150
LEK 500, EUR 5

LEK 250
LEK 500
LEK 1,500

LEK 50 për FDP
LEK 100 për FDP
LEK 250 për FDP
LEK 500 për FDP

1.10 Tërheqje “Cash”
1.10.1 Me njoftim paraprak (1 ditë pune)
Deri EUR 50,000 çdo Monedhë e Huaj, LEK 7 Mln
*Mbi EUR 50,000 çdo Monedhë e Huaj, LEK 7,000,000

Pa komision
EUR 5 çdo Monedhë e Huaj, LEK 500

1.10.2 Pa njoftim paraprak
a) Deri EUR 10,000 çdo Monedhë e Huaj, LEK 2 Mln
b) Mbi EUR 10,000 çdo Monedhë e Huaj, LEK 2 Mln

Pa komision
0.2% maksimumi EUR 250

* Vlefshmëria e fondeve me miratim të Thesarit për çdo rast
Shënim: Banka nuk operon me monedhat e rradha NOK, DKK, SEK, JPY, AUD, CAD. Per raste te vecanta ato do të
konvertohen në monedhat LEK, USD, EUR ose sipas disponueshmërisë së fondeve cash, miratuar nga Thesari
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Shënim : *Përjashtohen të gjitha transaksionet e këmbimit valutor cash/cash ose llogari/cash, nga komisioni i Depozitime
”CASH” 1.7.3 dhe nga komisionet Tërheqje ”Cash” 1.11
1.11 Këmbim valutor nga llogaria në llogari
1.12 Pagesa utilitare
(UKT, OSHEE, telefoni drejt të gjitha kompanive)
1.13 Pagesa ndaj klientëve
Transferta të brendëshme nga një llogari në një tjetër

Pa komision
LEK 100
LEK 0

2. Llogaria Premium për Bizneset
2.1 Hapja e llogarisë
2.2 Minimumi për hapjen e llogarisë

Pa komision
LEK 1,000,000 për llogaritë në LEK
EUR 10,000 për llogaritë në EUR
USD 10,000 për llogaritë në USD
GBP 10,000 për llogaritë në GBP
EUR 3 çdo Monedhë e Huaj, LEK 400
EUR 20

2.3 Komision mujor për mirëmbajtjen e llogarisë
2.4 Mbyllja e llogarisë
2.5 Nxjerrje/Printim i veprimeve të llogarisë:
2.5.1 Një herë në muaj
2.5.2 02 – 12 muaj
2.5.3 Mbi 12 muaj

EUR 2 çdo Monedhë e Huaj, LEK 300
EUR 5 çdo Monedhë e Huaj, LEK 700
EUR 10 çdo Monedhë e Huaj, LEK 1,500

3. Llogaritë Escrow
3.1 Hapja e llogarisë
3.2 Mirëmbajtja e llogarisë
3.3 Mbyllja e llogarisë

EUR 25 për llogari, në çdo monedhë
0
0

Depozitat në Banka e Tiranes SH.A sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për
sigurimin e depozitave”, deri në shumën 2.500.000 LEK ose ekuivalentin e kësaj shume në monedhë të huaj për çdo
depozitues, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar. Niveli i kompensimit për çdo depozitues llogaritet
mbi shumën agregate të depozitave të siguruara të këtij depozituesi pranë Bankës, pa marrë parasysh numrin e depozitave,
si dhe llojin e monedhës së depozituar ose të pagueshme. ASD kryen procesin e kompensimit menjëherë pasi ajo njoftohet
me shkrim nga Banka e Shqipërisë për vendimin e kësaj të fundit për vënien në likuidim të Bankës ose për vendimin e
likuidimit vullnetar të Bankës. Procesi i kompensimit realizohet në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligjin “Për
sigurimin e depozitave” dhe në aktet nënligjore përkatëse, si dhe përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij.
ASD, misioni i të cilës është të krijojë besimin e publikut të gjerë në sistemin bankar në veçanti dhe në sistemin financiar
kombëtar në përgjithësi, siguron dhe kompenson të gjitha llojet e produktit bankar depozitë në lekë dhe në valutë, të çdo
tregtari dhe shoqërie tregtare që kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare”, dhe/ose çdo ligj ndryshues i tij në Shqipëri deri në shumën e përcaktuar në ligj, për çdo depositor dhe në çdo bankë
te liçensuar nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e aktivitetit bankar. Të gjitha përjashtimet nga kjo mbrojtje janë të
përcaktuara në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, dhe mund të gjenden në faqen zyrtare të Agjencisë, www.asd.gov.al.
Banka, gjithashtu, mund t’ju informojë për çdo hollësi të mëtejshme në lidhje me sigurimin ose jo të depozitës suaj.
Për më shumë informacion, fletëpalosjet e ASD janë të disponueshme në degët tona, ose mund të vizitoni faqen e ASD në
internet www.asd.gov.al.
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B. PAGESAT
(Të vlefshme për pagesa nëpërmjet sistemit bankar brenda dhe jashtë vendit)
1. Pagesa në favor të Institucioneve Financiare
Orari për Cut-off time (MT2XXX)*
- Monedha LEK
- Monedha të tjera

15.00 Ora lokale e ditës D D: ditë valutë
16.00 Ora lokale e ditës D+1: ditë valutë

Ora lokale: C.E.T
* Oraret për Cut-off janë të sigurta për pagesat STP. Ekzekutimi i pagesave jo STP që vijnë pas orarit cut-off do të
procedohen në mënyrën më të mirë të mundshme.
Disponueshmëria e Fondeve (MT2XXX)
- Banka përfituese do të kreditohet sipas afatit D + 1 ditë pune, sipas orareve të cut-off
2. Pagesë në favor të klientëve (MT1XXX)
2.1 Pagesa në mbërritje
2.1.1 Kreditim klienti me llogari në TB
- Komisioni (të gjitha opsionet)
2.1.1.1 Në monedha të huaja
2.1.1.2 Në monedhë lokale
2.1.2 Kreditim në një Bankë tjetër në Shqipëri
- Komisioni (të gjitha opsionet)

0.15% (min EUR 10 - max EUR 80)
Pa komision
0.1% (min EUR 10 - max EUR 200)

2.1.3 Pagesa me SLA (marrëveshje ndërmjet bankash)
- Bankat me të cilat është bërë marrëveshja SLA janë:
2.1.3.1 Banca Popolare di Verona (kodi swift: BAPPIT22)
- Shuma deri në EUR 3,000
Komisioni (të gjitha opsionet)
- Shuma mbi EUR 3,000
- Transfertat OUR
2.1.4 Pagesë brenda Piraeus Bank Group
- Kreditim klienti me llogari në TB, Komisioni (të gjitha opsionet)
Pagesa Cash
- Komisione (BEN / SHA)
- Komisione (OUR):

EUR 3
Sipas Kushteve të Punës
EUR 1.5

Pa komision
0.15% (min EUR 10 - max EUR 100)
Banka përfituese do të pranojë çdo
shumë komisioni që banka urdhëruese
do të kërkojë.

Oraret Cut-off times (MT1XX) **
-Monedha LEK
-Monedha të tjera

14.30 Ora lokale e ditës D D: ditë valutë
15.00 Ora lokale e ditës D

** Ekzekutimi i pagesave që vijnë pas orarit cut-off do të procedohen në mënyrën më të mirë të mundshme.
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Disponushmëria e fondeve (MT1XX)
Kreditim klienti me llogari në TB:
- Banka përfituese do të kreditohet me D ditë pune dhe orareve të cut-off
Kreditim për jo klient të TB:
- Banka përfituese do të kreditohet sipas afatit D + 1 ditë pune dhe orareve të cut-off
2.2 Pagesa në nisje
2.2.1 Pagesa lokale (në monedhë të huaj)
Transfertë nga klientë të TB - me komision (BEN\SHA)
Plus komisionet e swiftit
2.2.2 Pagesa lokale (në monedhën LEK)
2.2.2.1 Në sistemin AECH
2.2.2.2 Në sistemin AIPS
Plus komisionet e swiftit

0,15% (min EUR 10 - max EUR 100)

0,15% (min LEK 300 - max LEK 500)
0,15% (min LEK 500 - max LEK 1,500)

2.2.3 Pagesa jashtë vendit
# Transfertë nga klientë të TB - me komision (BEN\SHA)
# Transfertë urgjente me Datë Valutë të njëjtë
ose pasuese, për llogarinë e përfituesit*

0,20% (min EUR 20 - max EUR 200)
0,25% (min EUR 20 - max EUR 250)

Shënim: *Vlefshmëria e fondeve me miratim të Thesarit për çdo rast
Komisione të transmetuara bankës përfituese
2.2.4 Pagesa brenda Piraeus Bank Group***
Transfertë nga klientë të TB - me komision (BEN\SHA)
- Transfertë nga klientë të TB
*** Komisionet e swiftit janë të përfshira
2.2.5 Pagesa në favor të llogarive buxhetore ****
- Nga llogaritë e Tirana Bank
- Transferta ndërbankare në Shqipëri (të gjitha monedhat)
- Transferta ndërbankare me jashtë (të gjitha monedhat)

0.10% (min EUR 3 - max EUR 50)

Pa komision
EUR 2.5 (LEK 350)
EUR 2.5 (LEK 350)

****Komisionet e SWIFT janë të përfshira
2.2.6 Konfirmim i pagesës me Faks dhe /ose e-mail
2.2.6.1 Konfirmim me Faks lokal
2.2.6.2 Konfirmim me Faks jashtë vendit
2.2.6.3 Konfirmim me e-mail
2.2.7 Tarifa urgjnte
2.2.7.1 Ndryshimi i datë valutës
2.2.8 Komisione SWIFTI
2.2.8.1 Pagesa në favor të institucioneve financiare (MT2XX)
2.2.8.2 Pagesa në favor të klientëve (MT1XX)
- Sistemi AECH
- Pagesat lokale (të gjitha monedhat)
- Pagesat jashtë shtetit

EUR 1
EUR 3
EUR 1
EUR 2

Pa komision
EUR 6
EUR 8

Oraret Cut-off times (MT1XX) **
-Monedha LEK
-Monedha të tjera

14.00 Ora lokale e ditës DD: ditë valutë
15.00 Ora lokale e ditës D
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Disponushmëria e fondeve (MT1XX) ****
Transfertë nga klientë me llogari pranë TB:
Datë valuta e pagesës do të jetë D ditë valutë + 2 ditë pune dhe orareve të cut-off
Kur pagesa bëhet me derdhje cash:
Datë valuta e pagesës do të jetë D ditë valutë + 3 ditë pune dhe orareve të cut-off
**** E njëjta datë valutë aplikohet për të njëjtat komisione shtesë, sipas strukturës së interesit për debitimin. Pagesat me
Piraeus Bank do të ekzekutohen me 1D ditë valute + 1 ditë pune pa asnjë interes debitimi për urdhër pagesën.
3. Rregullime / Amendamente / Anullime
3.1 Rregullime pagesash / komisionesh jo STP
Pagesa hyrëse jo- STP

EUR 20

- Komisione të vendosura nga një palë e tretë, arsye Jo STP – udhëzime të pasakta, do të paguhen nga klienti
urdhërues.
3.2 Pagesa që kërkojnë kosto shtesë procedimi
3.2.1 Kreditim klienti me llogari në TB
3.2.2 Transfertë në një bankë tjetër.
Amendamente / Anullime:
- Para datës së ekzekutimit
- Pas datës së ekzekutimit

EUR 15
EUR 30

Investigime për të ekzekutuar pagesat:
- Brenda gjashtë muajve
- Mbi gjashtë muaj
- Investigim për fatin e pagesës

EUR 20
EUR 80
EUR 10

Kthime urdhër pagesash:
- Jashtë vendit
- Brenda vendit
Modifikim i datë valutës

EUR 25
EUR 15
EUR 8

C. ÇEQE
1. Bank Drafte lëshuar nga Tirana Bank
1.1 Në monedhën LEK
- Nga klientë me llogari pranë TB

0.25% (min EUR 25 – max EUR 150)

1.2 Në monedha të huaja
- Nga klientë me llogari pranë TB

0.4% (min EUR 25 – max EUR 240)

2. Çeqe për arkëtim
0.25% (min EUR 25 – max EUR 150)

2.1 Në monedhën LEK
2.2 Në monedha të huaja
- Nga klientë me llogari pranë TB
2.3 Çeqe të kthyera mbrapsht

0.3% (min EUR 25 - max EUR 250)
EUR 30 per Cheque (të paguara
përveç komisione a/m dhe komisionet
korrespondente në rast se ka).
EUR 30 për çek / bank draft
EUR

2.4 Ndalesë pagese
2.5 Libër çeqesh (10 fletë)
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3. Pagesa
Tirana Bank ofron një numër të plotë shërbimesh për pagesat. Nëpërmjet instrumentave të cilësisë së lartë, Tirana
Bank mund të jetë pika juaj e vetme për pagesa në shuma të vogla ose të mëdha, për pagesa brenda vendit apo
ato ndërkombëtare. Veçanërisht për Pagesa në Shuma të Vogla ofrohet një mënyrë pagesë me kosto të ulët për të
trajtuar volumet e shumta të pagesave.
4. Swift MT101 – Kërkesë për transfertë
Përmes marrëveshjeve, Tirana Bank i është bashkuar kërkesës së SWIFT- it për Marrëveshjen e Shërbimit të Nivelit
Master (Transfer Service Level Master Agreement) dhe është tashmë antare e Grupit të përdoruesve MT101. Marrëveshje
të veçanta me banka të tjera të mëdha mund të arrihen sipas kërkesës.

D. KREDI DOKUMENTARE (me mbulim 100%)
1. Importe
1.1 Lajmërimi i klientëve
1.2 Njoftim paraprak i kredisë dokumentare
1.3 Komision Çelje
1.4 Komision Konfirmimi (çdo tremujor)
1.5 Komision Pagese
1.6 Komision Modifikimi
1.7 Komision Anullimi
1.8 Komision për pagesë të vonuar
1.9 Dokumenta me parregullsi
1.10 Komisionet e bankës korespondente, nëse ka
1.11 Komisionet e swiftit /secili
1.12 Tarifa postare

Pa komision
EUR 20
0.2% Min EUR 70 (parapagim)
0.25% Min EUR 70 (parapagim)
0.30% Min EUR 70
EUR 50 + SWIFT
EUR 50
0.30% Min EUR 70
EUR 70
Sipas rastit
EUR 15
Sipas rastit

Shënim: Nuk përfiton interes për cash collateral
2. Eksporte
2.1 Sqarimi i rastit tek klienti
2.2 Komision konsultimi
2.3 Komision Konfirmimi (çdo tremujor)
2.3.1 Pagesë
2.4 Komision Negocimi
2.5 Komision Anullimi
2.6 Komision Modifikimi
2.7 Transfertë tek palë të treta
2.8 Komision për pagesë të vonuar
2.9 Komisionet e bankës korespondente, nëse ka
2.10 Komisionet e swiftit /secili
2.11 Tarifa postare

Pa komision
0.2% Min EUR 70 (parapagim)
0.25% Min EUR 70 (parapagim)
0.30% Min EUR 70
0.25% Min EUR 70
EUR 70
EUR 50 + SWIFT
0.2% Min EUR 70 + SWIFT
0.20% Min EUR 70
Sipas rastit
EUR 15
Sipas rastit
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E. GARANCITË
1. Garanci bankare brenda Shqipërisë

%
(Cash)

1.1 Pjesëmarrje
Standard
Jo standard
1.2 Performance
1.3 Paradhënie, tipe të tjera BGs

0.35%
0.55%

EUR
Min (cash)

20
30
50
100

%
(jo cash)

EUR
Min (jo cash)

0.5%
0.75%
0.75%
1.25%

40
50
100
150

1.4 Modifikim

EUR 50

2. Garanci bankare jashtë Shqipërisë

Do të aplikohen të njëjtat komisione sa më
sipër, plus një komision fiks prej EUR 50

3. Kërkesë për pagesë të L/G

0.40% (Min EUR 30 – Max EUR 150)

4. Njoftim pa angazhim të Tirana Bank

EUR 50 + SWIFT

5. Konfirmuar nga banka Korespondente

Komisionet e bankës korespondente do të
paguhen plus atyre të përmendura më lart

Shënim:
Komisioni për L/G do të aplikohet çdo tre muaj.
Për “cash collateral” nuk aplikohen interesa.
Këmbimin dhe pagimin e komisionit të L/G në monedha të huaja të bëhet bazuar në tabelat e kurseve të lëshuara nga
Departamenti i Thesarit.

F. INKASO (kërkesë arkëtimi)

1.1 Dokumenta në mbërritje për arkëtim (draft, etj)
1.2 Dokumenta në mbërritje për arkëtim (seri dokumentash)
1.3 Dokumenta në nisje
1.4 Dërgim dokumentash në bankë tjetër
1.5 Kthim i dokumentave të papaguar

0.15% (Min EUR 20 - Max EUR 250)
0.3% Min EUR 50
0.3% Min EUR 50
0.2% Min EUR 50
EUR 50

G. PAYROLL
1. Pagesa e pagave ose pagesa të tjera për punonjësit

Pa komision

H. winbank

1.1 Komision për kryerje transaksionesh
1.2 Komision regjistrimi
1.3 Komision mujor
1.4 Komision vjetor
1.5 Komision vjetor per pajisjen OTP
1.6 Komision për riprintim fjalëkalimi
1.7 Pagesë e Kartës së Kreditit
1.8 Pagesë për të tretë
1.9 Pagesë Logimi / Transferta > Historik
1.10 Transferta brenda llogarive personale
1.11 Transferta ndaj të tretëve (brenda Tirana Bank)

Pa komision
EUR 5
EUR 5, USD 6, LEK 700
EUR 60, USD 72, LEK 8,400
LEK 1,000, EUR 8, USD 10
LEK 400, EUR 3, USD 4
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
Pa komision
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I. SHËRBIME TË TJERA

1. Letër konfirmimi për gjendjen e llogarisë ose marrëdhënien me Bankën
1.1 Letër konfirmimi
1.2 Plotësim vërtetimi për Auditorët e
jashtëm për balancat e llogarive

EUR 10
EUR 50

2. Fax

Pa komision

3. Komision postar

Sipas vlerës së postimit

4. Investigime:
4.1 Brenda gjashtë muajve
4.2 Mbi gjashtë muaj

E negociueshme, Min. EUR 30
EUR 50

5. Swift i thjeshtë

EUR 30

6. Swift L/C, L/G

EUR 30

7. Letër konfirmimi për urdhëra bllokimi / zhbllokimi

EUR 5 ose Ekuivalenti

EUR 50

J. KATEGORITË E PRODUKTEVE TË KREDISË PËR BIZNESE

1. Ristrukturim / Riskedulim

0,5% (min EUR 200) për çdo rast

2. Disbursim në “Cash” (pa “cash” kolateral)

0, 2 % (max. EUR 200) për çdo rast

3. Kërkesë për ndryshim kolaterali (psh. zëvendësim, zhbllokim etj.)

EUR 50 për çdo rast

4. Komision rinovimi Linje Krediti dhe Over Drafti.

1% mbi bazë vjetore

5. Komision administrative për kreditë me afat.

1% për çdo rast

K. AKTIVITETI I LETRAVE ME VLERË TË QEVERISË
1. Komisionet e tregut sekondar jo individë
1.1 Komisionet e pjesëmarrjes në tregun primar (në LEK)
1.1.1 Ankandet e Bonove të Thesarit

LEK 3,000 deri në 1 Mio Vlerë Nominale
LEK 5,000 mbi 1 Mio Vlerë Nominale

1.1.2 Ankandet e Obligacioneve
Obligacion 2V
Obligacion 3V
Obligacion 5V
Obligacion 7V
Obligacion 10V
1.2 Komisionet e pjesëmarrjes në tregun primar (në EUR)
1.2.1 Ankandet e Bonove të Thesarit
1.2.2 Ankandet e Obligacioneve
. 1.3 Tregtimi i Letrave me vlerë në Tregun Sekondar

Fiks EUR 50
Fiks EUR 70
Pa komision
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LEK 8,000
LEK 8,000
LEK 10,000
LEK 15,000
LEK 15,000

2. Kujdestaria e letrave me vlerë
2.1 Komision mirëmbajtje llogarie të Letrave me Vlerë

0.15% me bazë vjetore mbi totalin e Vlerës
Nominale të portofolit të letrave me vlerë.
Komisioni do të aplikohet çdo 3 muaj.

Depozitat në Banka e Tiranes SH.A sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për
sigurimin e depozitave”, deri në shumën 2.500.000 LEK ose ekuivalentin e kësaj shume në monedhë të huaj për çdo
depozitues, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar. Niveli i kompensimit për çdo depozitues llogaritet
mbi shumën agregate të depozitave të siguruara të këtij depozituesi pranë Bankës, pa marrë parasysh numrin e depozitave,
si dhe llojin e monedhës së depozituar ose të pagueshme. ASD kryen procesin e kompensimit menjëherë pasi ajo njoftohet
me shkrim nga Banka e Shqipërisë për vendimin e kësaj të fundit për vënien në likuidim të Bankës ose për vendimin e
likuidimit vullnetar të Bankës. Procesi i kompensimit realizohet në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligjin “Për
sigurimin e depozitave” dhe në aktet nënligjore përkatëse, si dhe përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të tij.
ASD, misioni i të cilës është të krijojë besimin e publikut të gjerë në sistemin bankar në veçanti dhe në sistemin financiar
kombëtar në përgjithësi, siguron dhe kompenson të gjitha llojet e produktit bankar depozitë në lekë dhe në valutë, të çdo
tregtari dhe shoqërie tregtare që kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare”, dhe/ose çdo ligj ndryshues i tij në Shqipëri deri në shumën e përcaktuar në ligj, për çdo depositor dhe në çdo bankë
te liçensuar nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e aktivitetit bankar. Të gjitha përjashtimet nga kjo mbrojtje janë të
përcaktuara në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, dhe mund të gjenden në faqen zyrtare të Agjencisë, www.asd.gov.al.
Banka, gjithashtu, mund t’ju informojë për çdo hollësi të mëtejshme në lidhje me sigurimin ose jo të depozitës suaj.
Për më shumë informacion, fletëpalosjet e ASD janë të disponueshme në degët tona, ose mund të vizitoni faqen e ASD në
internet www.asd.gov.al.
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