PAKETAT PER GRATE SIPERMARRESE
ME NJE MIKE PERKRAH, JE GRUA E SUKSESSHME.
Karakteristikat:
Ne mbështesim përpjekjet e Grave Sipërmarrëse për të rritur dhe zgjeruar biznesin e tyre, sepse ne besojmë që
investimi në mbështetje të grave është një investim për të gjithë shoqërinë. Kjo është arsyeja pse ne dëshirojmë të
bëhemi banka e zgjedhur nga ju si gra sipërmarrëse, duke ju ofruar shërbime e produkte bankare si dhe mbështetjen
që ju nevojitet!
Për këtë arsye, krahas produkteve të financimit, ne kemi krijuar dhe dy paketa produktesh e shërbimesh të dedikuara
ekskluzivisht për ju, në mënyrë që të përmbushim nevojat e biznesit tuaj dhe për t‟ua bërë jetën sa më të thjeshtë.

Kushtet e Punës:
PAKETA 1
1,000 Lek në muaj për llogarinë në Lek / 10 Eur në muaj për llogarinë në Eur
Paketa përfshin produktet/shërbimet që vijojnë:
− Llogarinë rrjedhese
− Mobile Banking
− Internet Banking
− Pagesën automatike të faturave
Si pjesë e paketës, ofrohen dhe kushtet preferenciale që vijojnë:
Pagesa në mbërritje nga banka të tjera – në të njëjtën datë valutë
− Falas për pagesat në Lek
− 1 o/oo; min. 5 Eur për pagesat në Eur
Pagesa në dalje nga llogaria:
− LEK: 350 - 1,000 Lek;
− EUR: 1.1 o/oo; min. 10 Eur;
− SWIFT: 6 Eur
Pagesa në favor të Tatim Taksave: 100 Lek

PAKETA 2
2,000 Lek në muaj për llogarinë në Lek / 15 Eur për llogarinë në Eur
Paketa përfshin produktet/shërbimet që vijojnë:
− Llogarinë rrjedhëse
− Mobile Banking
− Internet Banking
− Pagesën automatike të faturave
− Shërbimin e njoftimit përmes SMS
− Kartën e Biznesit „MasterCard‟
Si pjesë e paketës, ofrohen dhe kushtet preferenciale që vijojnë:
Pagesa në mbërritje nga banka të tjera – në të njëjtën datë valutë
− Falas për pagesat në Lek
− 1 o/oo; min. 5 Eur, max 50 Eur për pagesat në Eur
Pagesa në dalje nga llogaria:
− LEK: 300 - 1,000 Lek;
− EUR: 1.1 o/oo; min. 15 Eur, max 150 Eur;
− SWIFT: 6 Eur
Pagesa në favor të Tatim Taksave: 80 Lek
Transaksione jashtë vendit me Kartën e Biznesit “MasterCard”: 1.5 Eur për transaksion

Përfitimet e klientit
Paketa përmban produkte dhe shërbime që janë krijuar për të përmbushur nevojat bankare të biznesit tuaj
në varësi të madhësisë së tij;
Ato ofrojnë çmim të grupuar preferencial për produktet & shërbimet të cilat veçmas do t‟ju kushtonin më
tepër;
Janë të grupuara në mënyrë që t‟ju japin fleksibilitet gjatë ngarkesës së përditshme sfiduese.

