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3.TRANSFERTAT NDËRKOMBËTARE TARIFA 

• Transferta shkuarëse ndërkombëtare 
( ër llo_s_arimbajtësit banka)  
• Transferta shkuarëse ndërkombëtare 
(për llogarimbajtësit jo-banka; 
o sioni tarifor "BEN" ose "SHA") 
• Transferta shkuarëse ndërkombëtare 
(për llogarimbajtësit jo-banka; 
o sioni tari_for "OUR") 
• Transferta ardhëse ndërkombëtare 
(për llogarimbajtësit banka  dhe jo-banka) 

0.05% (min. € 20.00, max. € 2,750.00) 

0.05% (min. € 20.00, max. € 2,750.00) 

0.05% (min. € 20.00, max. € 2,750.00) plus 
tarifat e palëve të treta 

0.01% (min. € 15.00, max. € 750.00) 

I.  PUNËT BANKARE (OPERACIONET E LLOGARIVE RRJEDHËSE) 

1. MIRËMBAJTJET E LLOGARIVE 	s  TARIFA 

Hapja e llogarisë irdas 

Ekstrakti ditor i  shtypur €15.00 (për tërë muajin) 

Ekstrakti ditor elektronik 
(me marrëveshje) 

falas 

Raporti  i  hollësishëm ditor elektronik 
(me marrëveshje) 

falas 
 

Ekstrakti mujor  i  shtypur falas 
Ekstrakti mujor elektronik 

(me marrëveshje) 
falas 

 
Raporti  i  hollësishëm mujor elektronik 

(me marrëveshje) 
falas 

Ekstrakt, raport  i  hollësishëm,  ose informacion tjetër 
ekstra (i  ‘  ërsëritur) 

€  1.00 (për secilin) 

Konfirmimi  i kërkuar nga auditorët e jashtëm të 
llogarimbajtësit 

falas 

Informacion (ekstrakt, raport, konfirmim) mbi 
periudhat më të hershme se një vit 

€  5.00 (për çdo regjistrim/llogari) 

2. TRANSFERTAT VENDORE TARIFA 

• Transferta shkuatëse brenda BQK-së falas 
• Transferta shkuarëse jashtë BQK-së 
(e rregullt) 

€  0.30 

• Transferta shkuarëse jashtë BQK-së (prioritare) e  1.30 
• Transferta ardhëse falas 

4. TRANSAKSIONET ME PARA TARIFA EKZISTUESE 

• Depozitimi 0.035% (minimum  € 50.00) 
• Tërheqja 0.035%  (minimum f 50.00) 
• Dep_ozitimi me shumicë  i  monedhave 5.000% (minimum € 50.00) 
• Tërheqja me shumicë e monedhave -- falas 

5. OPERACIONET ME ARTIKUJT E LËNË NË 
RUAJTJE 

TARIFA 

D 	ozitimi falas 
Tërheqja falas 

Ruajtja 
€  50.00 (për një vëllim standard për një 
muaj ose më shkurt) 



II. OPERACIONET ME LETRA ME VLERË  

1. MIRËMBAJTA E SISTEMIT ELEKTRONIK 
TË LETRAVE ME VLERË 

TARIFA 

Shfrytëzimi i Sistemit Elektronik të Regjistrit 
Kontabël për Letrat me Vlerë të Qeverisë DEPO/X 
nga Akterët Primar 

€  743.00 (për çdo muaj) 

Pajisja me e-Token për qasje të enkriptuar në 
sistemin elektronik (për çdo përdorues të regjistruar) 

€  40.00 



III. 	SISTEMI I PAGESAVE NDËRBANKARE  

1. PJESËMARRJA TARIFA 

Kyçja për institucion pjesëmarrës të ri (njëherë) C 1,250.00 

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese 
(përmes linjës së fijes optike) (4 Mbps; për çdo muaj)  
Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese 
( ërmes lin'ës së es o tike) (6 Mbps; për çdo muaj)  
Mirëmbajtja e profilit të përdoruesit 
(për çdo përdorues për çdo muaj)  
Marrja e e-token-it 

€ 40.00 

€50.00 

f 3.00 

f  70.00 

2. TRANSAKSIONET E RREGULLTA-ACH 
L.. (DERI NË VLERËN 10.000 EURO) 

Tari a ditore për transaksion 
Zbrit'a ër _periudhën 08:00 deri 13:30  

TARIFA 

f 0.30 
15 % 

3. TRANSAKSIONET - RTGS (TË RREGULLTA 
MBI  10,000 EURO DHE PRIORITARE) 
Tarita ditore për transaksion 	 
Zbri_fia_pler _periudhën 08:00 deri 13:30 

TARIFA 

f 0.80 
10 % 

4. TRANSAKSIONET MASI'VE-ACH 	i TARIFA 

   

   

Tanfa ditore për transaksion 	 f 0.15 
Zbrifja  për periudhën 08:00  deri 13:30 

	
25% 

5. TRANSAKSIONET PAGA/PENSIONE-ACH TARIFA 

Tarifa ditore_për transaksion 

 

€ 0.00 

  

Zbrilja për periudhën 08:00 deri 13:30 € 0.00 

 

r  6. TRANSAKSIONET XHIRO (KOS-GIRO)-
ACH 
Tarzfa ditore për transaksion 
Zbrija_piir periudhën 08:00 deri 13:30  

  

TARIFA 

  

€ 0.12 

  

25 Vo 

   

     

 

7. TRANSAKSIONET DEBMM DIREKT-ACH 

 

TARIFA 

     

 

Transaksione e deb itimit direkt shiyhen vetëm në 
sesionin e fundit në 13:30 

 

€ 0.04 

     

 

8. TRANSAKSIONET E VEÇANTA ME VLERË 
TË MADHE - RTGS 

 

TARIFA 

 

Transaksionet  e  letrave me vlerf CSD 
TRANSFER/RTGS 

 

€ 2.00 

   

 

Transaksionet për mbështerje ditore te likuiditetit — 
ILF/RTGS 

 

€ 2.00 

   

 

Transaksionet ndermjet llogarive të plesëmarrësve — 
FITIRTGS 

 

€ 2.00 

     

9. KËRKIMET DHE RAPORTET TARIFA 
Kërkesat e përshitura i  3.00 
Raport ditor i  vefantë iir Fdo raport) €  1.50 



QASJA E  INSTITUCIONEVE 
	

TARIFA 
(ÇDO MUAJ)  

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese standarde 
	f  40.00 

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese të avancuar 
	

€ 50.00 

IV. 	REGJISTRI I LLOGARIVE BANKARE  

2. MBAJTJA E LLOGARIVE NGA BANKAT 
(ÇDO MUAJ) 

TARIFA 

0 deri 100 mijë llogari f 200.00 
100  m& deri 350 mijë f 250.00 
Mbi 350 mijë €  300.00 

3. PËRDORIMI NGA  INSTITUCIONET E 
PROCEDURËS PËRMBARIMORE DHE 	

TARIFA 
INSTITUCIONET TJERA 
(ÇDO MUAJ)  
01 deri 10 përdorues 
	

f 200.00 
11 deri 20_përdorues 
	 f  250.00 

Mbi 20 përdorues 
	

f 300.00 

4. PËRDORIMI NGA PËRMBARUESIT  PRIVAlit 
(ÇDO MUAI.  )1  ' 

TARIFA 

0 deri 20 raste C 10.00 

21 deri 50 raste f 25.00 
Mbi 50 raste f 40.00 

Faturimi dhe inkasimi bëhet përmes Odës së Përmbaruesve Privatë në bazë tremujore. 

4. 



V. 	REGJISTRI I KREDITEVE TË KOSOVËS 

PJESËMARRJA 

LRe 
TARIFA 

Kyçja_p_ër institucion pjesëmarrës të ri 

i

1. 

las 
7strimi i profilit të përdoruesit C10.00 

2. HULUMTIMI I INFORMACIONIT NGA 
PJESËMARRËSIT 

TARIFA 

- ire• 1 deri 1,000 hulumtime për muaj €0.30 (për secilin) 
-,re• 1,001 deri  3,000  hulumtime për muaj €0.20 (për secilin) 
-mbi 3,000 hulumtime për muaj 0.10  (për secilin) 

3. RAPORTI KREDITOR PERSONAL TARIFA 

f 3.00 

4. KËRKIMET (PYETJET) DHE NDRYSHIMET 
E TË DHËNAVE TË GABUARA 

TARIFA 

Kërkimet (pyetjet) f 3.00  (për secilën) 

Ndryshimet 

f 5.00 (për secilën të dhënë të veçantë që 
kërkohet/duhet për t'u ndryshuar; max € 
1,000.00 për gabimet e se njejtes se dhënë 
të ndodhura në të njëjtën kohë) 



VI. 	MBIKËQYRJA BANKARE  

1. APLIKACIONI I LICENCIMIT PËR 
BANKAT 
Licencë e re bankare 
	

#10,000.00 

Licencë e themelimit të një dege të bankës së  huaj 	.1110,000.00 

TARIFA 

#10,000.00 

#7,500.00 

Bashkimi ose konsolidimi 
Ndryshim në aksionar kryesor që rezulton në 
ndryshim të kontrollit2  
Hapje  e zyres përfaqësuese në Kosovë 

e de_gës bankare jashtë vendit 	 

Hapje e degës bankare brenda vendit 
Hapje e nëndegës bankare  brenda  vendit 
Rivendosje e zyrës qendrore të bankës 

Rivendosje  e degëve —  nëndegëve të  bankës 

	

/3,000.00 	 
# 5,000.00 

	

# 2,500.00 	 

	

ir  1,500.00 	 
1700.00 
#500.00 

2. MBIKËQYRJA E BANKAVE TARIFA 

Banka e vlerësuar 1 ose  2 
0.01650% (aplikohet në totalin e mjeteve të 
bankës në baza tremujore, min. €  25,000  — 

10ax.  €  125,000 në baza tremujore) 

I Banka e vlerësuar 3 

0.02150% (aplikohet në totalin e mjeteve të 
bankës në baza tremujore, min. €  25,000  — 

ipax.  €  125,000 në baza tremujore) 

Banka e vlerësuar 4 

0.02650% (aplikohet në totalin e mjeteve të 
bankës në baza tremujore, min. €  25,000  — 
max. f 125,000 në baza tremujore) 

Banka e vlerësuar  5 
• 

0.03400% (aplikohet në totalin e mjeteve të 
bankës në baza tremujore, min. €  25,000  — 
,max.  €  125,000 në baza tremujore) 

3. APLIKACIONI I LICENCIMIT PËR IMF 
DHE IFJB 

TARIFA 

Licencë iër institucionet  milcrofinanciare (IMF) #  5,000.00 

Licencë për institucione financiare jobankare  (IFJB) €  5,000.00 

Licencë për IFJB që kryejnë vetëm aktivitetin e 
këmbimit valutor 

#  2,500.00 

Aktivitete  shtesë  të IFJB-ve '1 2,500.00 
Ndryshim 	në aksionar  kryesor që rezulton 	në 
ndryshim të kontrollit për IMF  dhe IFJB #  1,500.00 

Zyrë shtesë e IMF-së -IF  1,000.00 
Zyrë shtesë e IFJB-së (pa përfshirë  IFJB-të që kryejnë 
vetëm aktivitete të shërbimit të pagesave, si dhe  IFJB- 
të , ë  kr e 'në vetëm aktivitet të këmbimit të  valutave) 

e  1,000.00 

Zyrë  shtesWagjent  i  IFJB-së  që kryen  vetëm aktivitete 
të shërbimit të  pagesave 

f  500.00 

Zyrë shtesë për IFJB-të që kryejnë vetëm aktivitet të 
këmbimit të valutave 

€  400.00 

Rivendosje e  zyrës  së IMF-së dhe  IFJB-së (pa përfshirë 
IFJB-të që kryejnë vetëm aktivitete të shërbimit të 
pagesave, si dhe IFJB-të që kryejnë vetëm aktivitet të 
këmbimit  të valutave) 

€  500.00 

Rivendosje e zyrës / agjentit të IFJB-së që kryen vetëm 
aktivitete të shërbimit të pagesave ose të IFJB-së që 
kryen vetëm aktivitete të  këmbimit  të valutave 

€  300.00 

2  Ndryshimi në aksionar kryesor cili rezulton në ndryshim të kontrollit do të trajtohet si marrje në zotedm nëpërmjet blerjes 
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4. MBIKËQYRJA E IMF-VE DHE IFJB-VE TARIFA 

IMF ose IFJB që kryen aktivitete të kredidhënies, 
qirasë (lizingut), garancive si dhe faktoringut që ka 
një total në portofol (nga këto aktivitete) prej 1 milion 
euro ose më t 	ër 

0.01000% (aplikohet në totalin e kredive të 
institucionit në baza tremujore) 

IMF ose IFJB që kryen aktivitete të  kredidhënies, 
qirasë (lizingut), garancive si dhe faktoringut që ka 
një total në portofolio (nga këto aktivitete) prej më pak 
se 1 milion euro 

f 100.00 (aplikohet në baza tremujore) 

IFJB që kryen aktivitete të pagesave f  1,300.00 (aplikohet në baza tremujore) 

IFJB që kryen aktivitete të transfereve elektronike 
_  hyrëse 

IFJB që kryen aktivitete të këmbimit të valutave 

€  100.00 (aplikohet në baza tremujore) 

f 100.00 (aplikohet në baza tremujore) 

5. TË TJERA LIDHUR ME BANKA, IMF DHE 
IFJB 

TARIFA 

Ndryshimet në aktet nënligjore f  200.00 
Ndryshim në aksionar kryesor që nuk rezulton me 
ndryshimin në kontroll 

f  200.00 

Ndryshim  në drejtor apo menaxher të lartë f 300.00 
1 

Shqyrtim  i kërkesave për auditor të jashtëm f 200.00 _, 



VII. 	MBIKËQYRJA E SIGURIMEVE 

1. APLIKACIONI I LICENCIMIT 1 ARITA 

Licencë e kompanisë së re të sigurimeve 10,000.00 

Licencë për të themeluar një degë të kompanisë së huaj 110,000.00 

Bashkim ose konsolidim €10,000.00 
Ndryshim në aksionar kryesor që rezulton në 
ndlyshim të kontrollit3 

f 7,500.00 
-i 

Ha, e e zyrës 	në Kosovë _përfaqësuese C 3,000.00 
Hapje e degës së kompanisë së sigurimeve jashtë 
vendit 

f 5,000.00 

Hapje e degës së kompanisë së  sigurimeve  brenda 
vendit 

€  2,500.00 
______, i 

Z rë e re e kompanisë së sigurimeve e  700.00 
Rivendosje e zyrës qendrore të kompanisë së 
st: rimeve 

f 700.00 

Rivendosje e degëve-zyrave tjera të kompanisë së 
st: rimeve 

f 500.00 

Shqyrtimi  i kërkesave për çdo klasë të re të produkteve 
të si: 	rimit 

€1,500.00 

2. MBIKËQYRJA E KOMPANIVE TË 
SIGURIMEVE 

Tarifa e mbikëqyrjes 
1.35% (aplikohet në primin bruto të 
shkruar në baza tremujore) 

  

3. APLIKACIONI I LICENCIMTT PËR 
NDËRMJETËSUES TË SIGURIMEVE 

TARIFA 

Licencë e kompanisë së brokerimit f 5,000.00 
Licencë e kompanisë së agjentëve €3,000.00 
Ndryshim në aksionar kryesor që rezulton në 
ndryshim të kontrollit për kompanitë e brokerimit, 
kompanitë e agjentëve dhe kompanitë e 
trajtimit/vlerësimit të dëmeve 

€1,500.00 

Licencë për kompanitë e trajtimit/vlerësimit të dëmeve €3,000.00 
Licencimi  i  agjentëve të jashtëm (individualë) f 500.00 
Licencimi  i agjentëve të brendshëm (individualë) €300.00 

Licencimi  i  brokerëve individualë f 500.00 -, 
Licencimi  i trajtuesit/vlerësuesit individual të  dëmeve €  500.00 
Licencimi  i agjentëve për  sigurimin kufitar nga 
autopërgjegjësia (pikat kufitare) 

f 300.00 

Zyrë shtesë e kompanisë së agjentëve apo të brokerimit .  f 500.00 
Rivendosje e zyrave të kompanive të agjentëve apo të 
brokerimit dhe kompanive të trajtimit/vlerësimit të 
dëmeve  —  ndërrim lokacioni (përfshirë rivendosjet e 
zyrave qendrore të tyre) 

f 300.00 

Ndryshimi në aksionar kryesor i cili rezulton në ndryshim të kontrollit do të trajtohet si marrje në zotërim nëpërmjet blerjes. 



4. MBIKËQYRJA E NDERMJET£SUESVE T£ 
SIGURIMEVE 

TARIFA 
, 

Kompanitë e brokerimit €100.00 (aplikohet në baza vjetore) 

Kompanitë e agjentëve €100.00 (aplikohet në baza vjetore) 

Kompanitë e trajtimit/vlerësimit të dëmeve €100.00 (aplikohet në baza vjetore) 
—1 

Agjentët e jashtëm, brokerët dhe trajtuesit/vlerësuesit 
e dëmeve (të licencuar si individë) 

€  50.00 (aplikohet në baza vjetore) 
., 

5. SHËRBIME TJERA LIDHUR ME KOMPANI 
TË  SIGURIMEVE,  TË  NDËRMJETËSIMIT NË 
SIGURIME DHE  TË TRAJTIMIT/VLERËSIMIT 
T£ D£ME'VE 

TARIFA ! 

' 
--i 

Ndryshim në aktet nënligjore ,  200.00 1 

Ndryshim në aksionar kryesor, që nuk rezulton në 
nd 	shimin në kontroll 

E 200.00 

Ndryshimi  i  kushteve për produkte dhe tarifa të 
kom  ,  anive të sigurimeve 

€  500.00 
. 

----- 
Ndryshimi  dhe ri-emërimi në  drejtor, menaxher të 
lartë apo aktuar 

E 300.00 
---1 

Shqyrtimi  i kërkesave për auditor të jashtëm €200.00 , 



VIII. 	MBIKËQYRJA E PENSIONEVE  

1. APLIKACIONI I LICENCIMIT PËR 
SIGURUESIT E PENSIONEVE 

TARIFA 

Numri i_piesëmarrësve pi:gj 1 deri në 200 f  1,500.00 
Numri Lpieëmarrësve prej 201 deri në 500 f 2,500.00 , 
Numri  i  plesëmarrësve prej 501 deri në 1000 1F  5,000.00 
Numri  i  pjesëmarrësve preimë tepër se 1000 it 10,000.00 
Ha, e e degës regjionale për Shtyyën III €  2,500.00 

2. MBIKËQYRJA, RREGULLIMI DHE 
MIRËMBAJTJA E LICENCËS SË NJË 
SIGURUESI TË PENSIONEVE 

TARIFA 

Shtylla II 1.5%  e kostos  administrative, minimum 
€  12,000.00  (tarifë vjetore e shpërndarë në 
tremy.tj orë) 

Shtylla III 1.5%  e totalit të të  hyrave, minimum 
C  8,000.00 (tarifë vjetore e shpërndarë në 
tremujorë) 

Aprovimi  i auditorëve të jashtëm f  200.00 

3. APLIKACIONI I LICENCIMIT PËR ASET 
MENAXHER TË MJETEVE PENSIONALE 

TARIFA 

Licencë e menaxherit të mjeteve pensionale €10,000.00 
Hapje e zyrës për menaxher të mjeteve pensionale 
(aset menaxher) 

e  1,500.00 
 

4. SHËRBIME TJERA  LIDHUR ME 
SIGURUESIT E PENSIONEVE 

TARIFA 

Ndryshimet në aktet nënli_gjore €  200.00 
Ndryshim në aksionar kryesor që nuk rezulton me 
ndryshimin në kontroll e  200.00 
Aprovimi  i emërimit të drejtorëve apo menaxherëve të 
lartë f 200.00 

Fe  Mehmeti 
Kryesues i Bordit Ekzekutiv 
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