
A jeni duke planifikuar të rinovoni shtëpinë, 
të blini makinën e ëndrrave tuaja,të financoni studimet 
apo të përballoni ndonjë shpenzim të 
paparashikueshëm?

Sado të veçanta qofshin nevojat tuaja, tani ato të gjitha 
mund të realizohen me Kredinë Konsumatore nga Fondi 
BESA

SHUMA MAKSIMALE:
Deri në 200,000 Lekë

KOHËZGJATJA  MAKSIMALE:
Deri në 36 muaj 

INTERESI:
24.50% deri në 27.50% 
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

Ju zgjidhni shumën që ju nevojitet, 
kohëzgjatjen dhe shumën e këstit që 

mund të paguani në muaj.
 Ne ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë.

Shuma e 
kredisë

100,000 L
70,000 L

200,000 L
1,000,000 L

Interesi
%

26.90
27,50

24.50
22.8

Afati

24 muaj
12 muaj

36 muaj
60 muaj

Garanci

Barrë siguruese
Dorzani

Hipotekë
Hipotekë

Kësti mujor

5,433
6,789

7,900
28,100

KREDI KONSUMATORE
SHEMBUJ TË LLOGARITJES SË KËSTIT MUJOR

Për një jetë plotë ngjyra 

Për  ju që dëshironi të blini pajisje, mobilje 
të reja, makinë apo të financoni studimet, 

tani vendimi është me i lehtë sepse 
Fondi Besa është pranë jush.

Kredi Konsumatore
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