
INFORMACIONI MBI KOMISIONET PËR VEPRIMET E BONOVE TË 
THESARIT QË APLIKOHEN NGA BANKA CREDINS (NE LEK)  
 
1. Për blerje Bono Thesari në tregun primar (nëpërmjet pjesëmarrjes në ankand) 
komisioni është i barabartë me 0.2% të vlerës nominale të bonos (komisioni 
minimal është 2,000 lekë, ndersa komisioni maksimal është 10,000 lekë). 
 
Shembull: 
 

A) Një klient blen në tregun primar një Bono Thesari me vlerë nominale 
1,200,000 lekë.  
Komisioni i aplikueshem në këtë rast është i barabartë me 2,400 lekë. 
(1,200,000 Lek * 0.2% = 2,400 lekë)  

B) Një klient blen në tregun primar një Bono Thesari me vlerë nominale 
7.000,000 lekë.  
Komisioni i aplikueshem në këtë rast duhej te ishte i barabartë me 14.000 
lekë. (7.000,000 * 0.2% = 14.000 lekë) , por aplikohet komisioni 10.000 Lek 
duke qene se ai eshte maksimumi) 

 
2. Për blerjet e një Bono Thesari nga banka para datës së maturimit, aplikohet një 
komision i barabartë me 0.3% të vleres nominale te bonos (komisioni minimal 
është 3,000 lekë, ndersa komisioni maksimal është 10,000 lekë 
 
Shembull: 
 

A) Një klient kërkon të shesë një Bono Thesari me vlerë nominale 1,000,000 
lekë. Komisioni llogaritet si më poshtë.  
Komisioni = 1.000.000 * 0.3% = 3.000 lekë 

B) Një klient kërkon të shesë një Bono Thesari me vlerë nominale 10,000,000 
lekë. Komisioni llogaritet si më poshtë.  
Komisioni = 10.000.000 * 0.3% = 30.000 lekë, (por aplikohet komisioni 
10.000 Lek duke qene se ai eshte maksimumi) 

 
3. Për shitjet e bonove të Thesarit nga portofoli i bankës, aplikohet një komision i 
barabartë me 0.3%  të vleres nominale te bonos. 



Shembull: 
 

A) Një klient kërkon të blej një Bono Thesari nga portofoli i bankës Credins. 
Bono e Thesarit ka vlere nominale 1,000,000 lekë. Komisioni llogaritet si 
më poshtë: 
Komisioni = 1.000.000 * 0.3% = 3.000 lekë 

B) Një klient kërkon të blej një Bono Thesari me vlerë nominale 10,000,000 
lekë. Komisioni llogaritet si më poshtë. 
Komisioni = 10.000.000 * 0.3% = 30.000 lekë, (por aplikohet komisioni 
10.000 Lek duke qene se ai eshte maksimumi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIONI MBI KOMISIONET PËR VEPRIMET ME 
OBLIGACIONE QË APLIKOHEN NGA BANKA CREDINS (NE LEK)  
 
1. Për blerje obligacioni në tregun primar (nëpërmjet pjesëmarrjes në ankand) 
komisioni është vjetor (per te gjithe kohezgjatjen e afatit te maturimit te 
obligacionit) dhe i barabartë me 0.2% të vlerës nominale të obligacionit (komisioni 
minimal është 2,000 lekë, ndersa komisioni maksimal është 10,000 lekë).  
Ky komision do te paguhet ne datat e pagesave te kuponave, çdo gjashte muaj dhe 
do te mbahet nga vlera e kuponit.  
 
Shembull: 
 

A) Një klient blen në tregun primar një obligacion me vlerë nominale  
1,200,000 lekë.  
Komisioni vjetor i aplikueshem në këtë rast është i barabartë me 2,400 lekë 
dhe do te mbahet çdo gjashte muaj ne vleren 1.200 Lek  
(1,200,000 Lek * 0.2% = 2,400 lekë ) / 2 = 1.200 Lek cdo gjashte muaj 

B) Një klient blen në tregun primar një obligacion me vlerë nominale  
7.000,000 lekë.  
Komisioni vjetor i aplikueshem në këtë rast është i barabartë me 14.000 
lekë, 7.000.000 * 0.2% = 14.000 Lek (por do te mbahet 10.000 Lek duke 
qene ky maksimumi) dhe do te mbahet çdo gjashte muaj ne vleren 5.000 Lek  

 

2. Për blerjet e një obligacioni nga banka para datës së maturimit, aplikohet një 
komision i barabartë me 0.3% të vleres nominale te obligacionit (komisioni 
minimal është 3,000 lekë, ndersa komisioni maksimal është 10,000 lekë 
 
Shembull: 
 

A) Një klient kërkon të shesë një obligacion me vlerë nominale 1,000,000 lekë. 
Komisioni llogaritet si më poshtë.  
Komisioni = 1.000.000 * 0.3% = 3.000 lekë 

B) Një klient kërkon të shesë një obligacion me vlerë nominale 10,000,000 
lekë. Komisioni llogaritet si më poshtë.  



Komisioni = 10.000.000 * 0.3% = 30.000 lekë, (por aplikohet komisioni 10.000 
Lek duke qene se ai eshte maksimumi) 

 
3. Për shitjet e obligacionit  nga portofoli i bankës, aplikohet një komision i 
barabartë me 0.3%  të vleres nominale te obligacionit. 
 
Shembull: 
 

A) Një klient kërkon të blej një obligacion nga portofoli i bankës Credins. 
Obligacioni ka vlere nominale 1,000,000 lekë. Komisioni llogaritet si më 
poshtë: 
Komisioni = 1.000.000 * 0.3% = 3.000 lekë 

B) Një klient kërkon të blej një obligacion me vlerë nominale 10,000,000 lekë. 
Komisioni llogaritet si më poshtë. 
Komisioni = 10.000.000 * 0.3% = 30.000 lekë, (por aplikohet komisioni 
10.000 Lek duke qene se ai eshte maksimumi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIONI MBI KOMISIONET PËR VEPRIMET ME LETRAT ME 
VLERE VALUTE QË APLIKOHEN NGA BANKA CREDINS   
 

1. Për blerje Bono Thesari ne Euro / Usd në tregun primar (nëpërmjet 
pjesëmarrjes në ankand)  komisioni është i barabartë me 0.2% të vlerës 
nominale të bonos (komisioni minimal është 20 Euro / Usd, ndersa 
komisioni maksimal është 70 Euro / Usd). 

2. Për blerje Obligacioni ne Euro / Usd në tregun primar (nëpërmjet 
pjesëmarrjes në ankand)  komisioni është vjetor (per te gjithe kohezgjatjen e 
afatit te maturimit te obligacionit) dhe i barabartë me 0.2% të vlerës 
nominale të obligacionit (komisioni minimal është 20 Euro / Usd, ndersa 
komisioni maksimal është 70 Euro / Usd.  
Ky komision do te paguhet ne datat e pagesave te kuponave, çdo gjashte 
muaj dhe do te mbahet nga vlera e kuponit 

 

 

INFORMACIONI MBI KOMISIONET PËR VEPRIMET E BONOVE TË 
THESARIT NE LEK PER KLIENTET QE KANE LLOGARI TITULLI 
PRANE BANKES SE SHQIPERISE  
 
Për blerje Bono Thesari në tregun primar per klientet qe kane llogari titulli prane 
Bankes se Shqiperise,  komisioni është i barabartë me 0.2% të vlerës nominale të 
bonos (komisioni minimal është 2,000 lekë, ndersa komisioni maksimal është 
10,000 lekë). 
 
 


