INFORMACION MBI NORMEN BAZE TE HUADHENIES
(BLR)
I nderuar Klient
Ju lutem gjeni më poshtë të dhënat e fundit mbi ndryshimet e kësaj norme.
E vlefshme që prej 05.02.2018

BLR 1
NORMA BAZE E
HUADHENIES 1
BASE LENDING RATE 1

LIBOR/EURIBOR/Bono
Thesari 1 Vjecare

Kosto e
Huamarrjes së
Fondeve

Faktori I Riskut

7.0544%

N/A

0.8%

7.85%

USD

2.2631%

0.3400%

1.00%

3.60%

EUR

0.4900%

1.4500%

0.51%

2.45%

MONEDHA

LEK

Shpjegime:
- Lek: 7.0544% përfaqëson normën mesatare të Bonove të Thesarit me afat 1 vjecar, sic është publikuar në ankandin e organizuar nga Banka
e Shqiperisë datë 14.12.2010.
- USD: 2.2631% përfaqëson normën LIBOR me afat 1 vjecar sic është publikuar në faqen e REUTER – LIBOR01, datë 30.01.2018
- EUR: 0.4900% përfaqëson normën EURIBOR me afat 1 vjecar sic është publikuar në faqen e REUTER - EURIBOR, datë 13.05.2013
- Kosto e Huamarrjes së Fondeve përfaqëson koston mesatare të ponderuar të huamarrjes së Bankës, të aplikuar mbi LIBOR / EURIBOR
- Faktori i riskut aplikohet me qëllim mbajtjen e pandryshuar të normës totale të interesit, për një periudhë kohe.
* Kriteret e ndryshimit të normës për BLR 1:
- Nëse LIBOR / EURIBOR / Bono Thesari 1 Vjecare ndryshon në vlerë absolute më shumë se Kriteri i Ndryshimit, atëherë Banka ndryshon
Normën Bazë të Huadhënies 1 (BLR 1). Përkatësisht për EUR dhe USD ndryshimi duhet të jetë më i madh (i vogel) se 1.00%, ndërsa për LEK
më i madh (i vogel) se 0.75%.
- Ky ndryshim bëhet i vlefshëm menjëherë pas marrjes së vendimit nga ALCO.
E vlefshme që prej 31.12.2018

BLR 2
MONEDHA

Mesatare 1vjecare
LIBOR/EURIBOR/BTH per
Janar-Dhjetor 2017

Kosto e
Huamarrjes së
Fondeve

Faktori I Riskut

NORMA BAZE E
HUADHENIES 2 BASE
LENDING RATE 2

2.1500%

N/A

2.00%

4.15%

USD

2.7600%

0.4900%

2.00%

5.25%

EUR

0.0000%

0.3300%

2.00%

2.33%

LEK

Shpjegime:
- Lek: 2.1500% përfaqëson normën mesatare të Bonove të Thesarit me afat 1 vjecar për periudhën Janar-Dhjetor 2018.
- USD: 2.7600% përfaqëson normën mesatare LIBOR me afat 1 vjecar për periudhën Janar-Dhjetor 2018.
- EUR: 0.0000% përfaqëson normën mesatare EURIBOR me afat 1 vjecar për periudhën Janar-Dhjetor 2018.
- Kosto e Huamarrjes së Fondeve përfaqëson koston mesatare të ponderuar të huamarrjes së Bankës, të aplikuar mbi LIBOR / EURIBOR
- Faktori i riskut aplikohet me qëllim mbajtjen e pandryshuar të normës totale të interesit, për një periudhë kohe.

* Kriteret e ndryshimit të normës për BLR 2:
- BLR2 ndryshon cdo vit në 31 Dhjetor.

INFORMACION MBI NORMEN BAZE TE HUADHENIES
(BLR)
I nderuar Klient
Ju lutem gjeni më poshtë të dhënat e fundit mbi ndryshimet e kësaj norme.
E vlefshme që prej 01.12.2017

BLR 3 - KOMPANITE
Monedha

Baza

Kosto e
Huamarrjes
së Fondeve

Faktori I
Riskut

BLR3 Kompanitë

USD (Kosto fonde)

1.3976%

N/A

0.50%

1.90%

EUR (Norma Mesatare
e Interesit për
Depozitat me Afat)

0.5500%

N/A

0.50%

1.05%

Shpjegime:
- Baza: Përfaqëson vlerën më të lartë midis Kostos së Huamarrjes me qellim dhënie kredie dhe Kostos Mesatare e Interesit të Depozitave me
Afat
- USD: 1.3976% përfaqëson Koston e fondeve të fundit të muajit Nëntor 2013
- EUR: 0.5500% përfaqëson Koston Mesatare të Depozitave me Afat të klientëve deri në Shtator 2017
- Faktori i riskut aplikohet me qëllim mbajtjen e pandryshuar të normës totale të interesit për një periudhë kohe.

*Kriteret e ndryshimit të normës për BLR 3:
- Nëse Baza ndryshon në vlerë absolute më shumë se Kriteri i Ndryshimit, atëherë Banka ndryshon Bazën, duke rezultuar në ulje ose rritje të
normës totale të interesit. Përkatësisht për EUR dhe USD ndryshimi duhet të jetë më i madh (i vogël) se 0.50%.
- Ky ndryshim bëhet i vlefshëm në datën 2 të muajit dhe reflektohet në këstin e rradhës.
E vlefshme që prej 31.10.2016

BLR 4 - Individet
Monedha

USD (Kosto fonde)

Baza

Kosto e
Huamarrjes
së Fondeve

Faktori I
Riskut

BLR4

1.9405%

N/A

1.00%

2.94%

1.18%

N/A

1.02%

2.20%

EUR (Norma Mesatare
e Interesit për
Depozitat me Afat)
Shpjegime:

- Baza: Përfaqëson vlerën më të lartë midis Kostos së Huamarrjes me qëllim dhënie kredie dhe Kostos Mesatare e Interesit të Depozitave me
Afat
- USD: 1.9405% përfaqëson Koston e fondeve 5.12.2012
- EUR: 2.1900% përfaqëson Koston Mesatare të Depozitave me Afat të klienteve gjatë muajit Qershor 2014
- Faktori i riskut aplikohet me qellim mbajtjen e pandryshuar te normes totale te interest, per nje periudhe kohe.

*Kriteret e ndryshimit të normës për BLR 3 dhe BLR 4:
- Nëse Baza ndryshon në vlerë absolute më shumë se Kriteri i Ndryshimit, atëherë Banka ndryshon Bazën, duke rezultuar në ulje ose rritje të
normës totale të interesit. Përkatësisht për EUR dhe USD ndryshimi duhet të jetë më i madh (i vogël) se 1.00%.
- Ky ndryshim bëhet i vlefshëm në datën 2 të muajit dhe reflektohet në këstin e rradhës.

INFORMACION MBI NORMEN BAZE TE HUADHENIES
(BLR)
I nderuar Klient
Ju lutem gjeni më poshtë të dhënat e fundit mbi ndryshimet e kësaj norme.
E vlefshme që prej 31.12.2018

BLR në Lek

BLR 3M

BLR 6M

BLR 12M

Interesi i Ri

1.31%

1.34%

1.57%

BLR në EUR

BLR 3M / 6M /12M

Interesi i Ri

0.14%

BLR në USD

BLR 3M / 6M /12M

Interesi i Ri

0.25%

Shënim:
BLR – Norma bazë e kredidhënies matet si më poshtë:
BLR në Monedhë të huaj = Kosto Mesatare e ponderuar e fondeve duke marrë në konsideratë të gjitha pasivet financiare me
maturitet më të madh se 1 javë (këtu nuk perfshijmë llogaritë rrjedhëse dhe ato të kursimit);
a) Kosto mesatare e fondeve = 1. Kosto e depozitave me afat
2. Huamarrjet ndërbankare
3. Kosto e detyrimeve të tjera afatgjata (borxh i varur + borxh i përbërë)
b) BLR në Lek = Norma Mesatare e interesit të BTH për 3 Mujorin e fundit

Shenim: Norma nominale e interesit është e ndryshueshme dhe do të jetë e përbërë nga: Indeksi orientues + Marzhi i kredisë.
Rishikimi i normës së interesit nominal do të bëhet nga Banka në fund të cdo tre-mujori të vitit kalendarik, bazuar në vlerat e
indekseve orientues në datat: 31 Mars, 30 Qershor, 30 Shtator dhe 31 Dhjetor të cdo viti.

