
600,000 L
       5000 €

Biznesi juaj nuk po ecën me sukses për
shkak të pandemisë? 

Keni ide të re për zgjerim në biznesin tuaj?

Këtu për të ndihmuar

Fondi BESA ju mbështet me financim për të finalizuar projektet 
tuaja të biznesit, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e 
pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.

SHUMA MAKSIMALE:
Në Lekë: deri në 6,000,000 Lekë
Në Euro: deri në 50,000 Euro

KOHËZGJATJA  MAKSIMALE:
Deri në 96 muaj

KOLATERALI QË PËRDORET:
Hipotekë, Barrë siguruese, Peng, Dorëzani

PA KOLATERAL:
Shumat deri në 600,000 lekë ose 5,000 Euro

RIPAGIMI I KREDISË: 
Në varësi të preferencës së klientit:
- Këste të barabarta për të gjithë periudhën e    
  shlyerjes së kredisë ose  
- Këste zbritëse, ku Interesi llogaritet mbi shumën e 
  mbetur të principalit.

INTERESI: 
18% deri në 28.8% në lekë
15% deri ne 20.4% në euro 
Niveli i interesit është në përputhje me:
- Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
- Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë         
- Numrin e kredive të marra nga klienti

Shuma e 
kredisë

500,000 L
300,000 L

700,000 L
1,000,000 L

Interesi
%

25.2
27.6

23.4
22.8

Afati

48 muaj
24 muaj

60 muaj
60 muaj

Garanci

Barrë siguruese
Dorzani

Hipotekë
Hipotekë

Kësti mujor

16,635
16,400

19,900
28,100

KREDI BIZNESI

SHEMBUJ TË LLOGARITJES SË KËSTIT MUJOR
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Biznesi juaj nuk po ecën me 
sukses për

shkak të pandemisë? 
Keni ide të re për zgjerim në 

biznesin tuaj?

Fondi BESA ju mbështet me financim për të finalizuar projektet 
tuaja të biznesit, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e 
pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.

SHUMA MAKSIMALE:
Në Lekë: deri në 6,000,000 Lekë
Në Euro: deri në 50,000 Euro

KOHËZGJATJA  MAKSIMALE:
Deri në 96 muaj

KOLATERALI QË PËRDORET:
Hipotekë, Barrë siguruese, Peng, Dorëzani

PA KOLATERAL:
Shumat deri në 600,000 lekë ose 5,000 Euro

RIPAGIMI I KREDISË: 
Në varësi të preferencës së klientit:
- Këste të barabarta për të gjithë periudhën e    
  shlyerjes së kredisë ose  
- Këste zbritëse, ku Interesi llogaritet mbi shumën e 
  mbetur të principalit.

INTERESI: 
18% deri në 28.8% në lekë
15% deri ne 20.4% në euro 
Niveli i interesit është në përputhje me:
- Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
- Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë         
- Numrin e kredive të marra nga klienti

Shuma e 
kredisë

500,000 L
300,000 L

700,000 L
1,000,000 L

Interesi
%

25.2
27.6

23.4
22.8

Afati

48 muaj
24 muaj

60 muaj
60 muaj

Garanci

Barrë siguruese
Dorzani

Hipotekë
Hipotekë

Kësti mujor

16,635
16,400

19,900
28,100

KREDI BIZNESI

SHEMBUJ TË LLOGARITJES SË KËSTIT MUJOR


