Dokumenti mbi Informacionin e tarifave
Emri i ofruesit të llogarisë: Paysera Kosovo
Emri i llogarisë: Llogari e parave elektronike Paysera
Data: 01/04/2021


Ky dokument ju informon për tarifat për përdorimin e shërbimeve kryesore të lidhura
me llogarinë e pagesës. Kjo do t'ju ndihmojë të krahasoni këto tarifa me ato të
llogarive të tjera.



Tarifat mund të zbatohen gjithashtu për përdorimin e shërbimeve të lidhura me
llogarinë të cilat nuk janë të listuara këtu. Informacioni i plotë në lidhje me të gjitha
tarifat për përdorimin e shërbimeve të lidhura me llogarinë e pagesës është në
dispozicion në Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave, shtesat e
marrëveshjes dhe në faqen e çmimeve.



Fjalori i termave të përdorur në këtë dokument është në dispozicion falas.

Shërbimet dhe Tarifat
Shërbimet

Tarifat

Shërbime të përgjithshme të llogarisë
[Paysera] hapja dhe administrimi i llogarisë

0 EUR

Pagesat (përveç kartelave)
Transferet e brendshëm midis klientëve [Paysera]

0 EUR

Transferet SEPA

0 EUR

Transferet SEPA INSTANT

0 EUR

Transferet Jo-SEPA

Transferet në valutën EUR – 7,00 EUR
Transferet në valutën USD– 7,00 EUR
Transferet në valutën GBP – 0,80 EUR

Transferet në valutën PLN – 2,70 PLN
Transferet në valutën NOK – 2,00 NOK
Transferet në valutën BGN – 1,00 BGN
Kreditimi i pagesave hyrëse në EUR
0 EUR
Kreditimi i pagesave hyrëse ndërkombëtare

Banka e Mbretërisë së Bashkuar, tarifa
për kreditim në GBP - 0,50%, por jo më
pak se 0,20 GBP
Banka [DNB] e Norvegjisë, tarifa për kre
ditim në NOK - 2,00 NOK
Banka e Bullgarisë, tarifa për kreditim n
ë
BGN - 0 EUR
Bankat e Polonisë, tarifa për kreditim në
PLN - 1,94%

Kartelat dhe keshi
Lëshimi i kartelës së debitit Paysera
Tarifë mujore për kartelën e parë (paguhet paraprakisht)

3,00 EUR

0,75 EUR

për muajin vijues)
Tarifë mujore për kartelën e dytë (dhe të gjitha kartelat e
mëposhtme) (kur kartela është e lidhur me të njëjtën llogari
si e para)

0 EUR

Këmbimore Hyseni –
Personat fizik:





Tërheqja e keshit
Deponimi i keshit

Persona juridik:





Overdraftet dhe shërbimet e ngjajshme
Shërbimi nuk ofrohet

0-100 EUR – 0,50 EUR
100-350 – 1,00 EUR
350-2000 EUR – 2,50 EUR
2000-10000 – 5,00 EUR

0-350 EUR – 1,00 EUR
350-2000 EUR – 2,50 EUR
2000-5000 – 3,50 EUR
5000-10000 – 5,00 EUR

Dokument për informacion të tarifave
Emri i ofruesit të llogarisë: UAB "Finansinės paslaugos" Contis "
Emri i llogarisë: Llogaria e Kartës së Debitit Paysera Visa
Data: 01 Prill 2021
· Ky dokument ju informon për tarifat, për përdorimin e shërbimeve kryesore të
lidhura me llogarinë e pagesës. Kjo do t'ju ndihmojë të krahasoni këto tarifa me ato të
llogarive të tjera.
·
Tarifat mund të zbatohen gjithashtu për përdorimin e shërbimeve të lidhura me
llogarinë të cilat nuk janë të listuara këtu. Informacioni i plotë është i disponueshëm
në termat dhe kushtet tuaja. ( https://www.paysera.com/v2/uk-GB/kontrakt/payseravisa-karta-2020 )
Shërbimi

Tarifa

Shërbimi i përgjithshëm rreth llogarisë

Mirëmbatja e llogarisë
Llogaria e debit kartelës Paysera Visa

Mirëmbajtja
mujore

€0.75

Mirëmbajtja
vjetore totale

€9.00

Pagesat (me përjashtim të kartave)
Dërgimi dhe pranimi i parave përmes SEPA
Dërgimi i parave në euro - SEPA
Pranimi i pagesave në euro - SEPA

Nuk zbatohet
Nuk zbatohet

Dërgimi dhe pranimi i parave jashtë zonës
SEPA
Dërgimi i parave jashtë zonës SEPA
Pranimi i pagesave ndërkombëtare
Kartelat dhe paratë e gatshme

Nuk zbatohet
Nuk zbatohet

Lëshimi i kartelës së debitit për persona privatë /
juridikë

Për kartelë

€3.00/€5.00

Lëshimi i kartelës shtesë të debitit për persona
privatë / juridikë

Për kartelë

€3.00/€5.00

Kartelë debiti zëvendësuese për persona privatë
/ juridikë

Për kartelë

€3.00/€5.00

Anulimi i kartelës

Për kartelë

€3.00

Pagesa e kartelës së debitit në euro

Për transaksion

€0.00

Pagesa e kartelës së debitit në një valutë të huaj

Për transaksion

€0.10 plus
1.20% of the
transaction
value

Për tërheqje

€1.00

Për tërheqjel

€1.50 plus
1.80% of the
transaction
value

Për tërheqje

€0.00

Tërheqja e parave në euro në Evropë
Tërheqja e parave të gatshme në një valutë të
huaj jashtë Evropës

Refuzimi i një pagese për shkak të mungesës së
fondeve
Lejimi i një pagese pavarësisht nga mungesa e
fondeve

Nuk zbatohet

Mbitërheqja dhe shërbimet e lidhura me to
Mbitërheqja e rregulluar
Mbitërheqja e pa rregulluar

Nuk zbatohet
Nuk zbatohet

Shërbime tjera
Kërkimi i bilancit në ATM

Për hetim

€0.30

Fjalori i termeve
Termi

Definicioni

Lejimi i një pagese
pavarësisht nga
mungesa e fondeve

Ofruesi i llogarisë lejon që një pagesë të bëhet nga
llogaria e klientit megjithëse nuk ka mjaft para në të (ose
do ta kalonte klientin mbi kufirin e rregulluar të
mbitërheqjes).

Mbitërheqja e rregulluar

Ofruesi i llogarisë dhe klienti bien dakord paraprakisht që
klienti mund të marrë hua para kur nuk ka mbetur para
në llogari. Marrëveshja përcakton një shumë maksimale
që mund të jetë huazuar, dhe nëse tarifat dhe interesat
do të ngarkohen.

Kërkimi i bilancit në
ATM

Klienti shikon gjendjen e llogarisë në një makinë parash.

Anulimi i kartelës

Ofruesi i llogarisë nis një tarifë anulimi nëse klienti
anulon porosinë e kartelës brenda 14 ditëve të para dhe
një kartelë është porositur tashmë në emër të klientit.

Tërheqja e parave në
euro në Evropë

Klienti merr para nga llogaria e tij në euro në një makinë
parash në Evropë.

Tërheqja e parave të
Klienti merr para të gatshme nga llogaria e tij në valutë
gatshme në një valutë të të huaj në një makinë parash jashtë Evropës.
huaj jashtë Evropës
Pagesa e kartelës së
debitit në euro

Klienti përdor kartelën e tij të debitit për të bërë një
pagesë në euro. Kjo mund të jetë në një dyqan, në
internet ose përmes telefonit.

Pagesa e kartelës së
debitit në një valutë të
huaj

Klienti përdor kartelën e tij të debitit për të bërë një
pagesë në valutë të huaj. Kjo mund të jetë në një dyqan,
në internet ose përmes telefonit.

Lëshimi i kartelës së
debitit

Ofruesi i llogarisë i dërgon një kartelë debiti klientit.

Lëshimi i një kartele
debiti shtesë

Ofruesi i llogarisë i dërgon një kartelë debiti klientit për
një përdorues shtesë.

Mirëmbajtja e llogarisë

Ofruesi i llogarisë operon llogarinë për përdorim nga
klienti.

Fatura e pagesave
ndërkombëtare

Kur paratë dërgohen në llogarinë e klientit nga një llogari
që nuk përdor një transferim SEPA.

Fatura e pagesave në
euro - SEPA

Kur paratë dërgohen në llogarinë e klientit nga një llogari
që përdor SEPA.

Refuzimi i një pagese
për shkak të mungesës
së fondeve

Ofruesi i llogarisë refuzon një pagesë nga llogaria e
klientit sepse nuk ka para të mjaftueshme në të.

Kartelë debiti
zëvendësuese

Ofruesi i llogarisë i dërgon klientit një kartelë debiti
zëvendësuese.

Dërgimi i parave jashtë
zonës SEPA

Ofruesi i llogarisë transferon para, me udhëzimin e
klientit, nga llogaria e klientit në një llogari tjetër jashtë
zona SEPA.

Mbitërheqja e pa
rregulluar

Klienti merr hua para kur nuk ka më para në llogari (ose
klienti ka kaluar kufirin e tij të rregulluar të mbitërheqjes)
dhe kjo nuk është rënë dakord me ofruesin e llogarisë
paraprakisht.

