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NORMAT E INTERESIT TË DEPOZITAVE ME AFAT
Monedha
1 muaj
3 muaj

6 muaj

12 muaj

18 muaj

24 muaj

36 muaj

48 muaj

60 muaj

LEK

0,50%

0,70%

0,90%

1,50%

1,70%

2,00%

2,50%

3,00%

N/A

EUR

0,10%

0,15%

0,20%

0,50%

0,80%

1,00%

1,25%

N/A

N/A

USD
Shënime:

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

N/A

0,01%

0,01%

N/A

N/A

Normat e mësipërme janë subjekt ndryshimesh. Banka rezervon të drejtën e ndryshimit të tyre në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak.
Normat e interesit janë të shprehura në përqindje, në bazë vjetore.
Me hyrjen në fuqi të këtij buletini, shfuqizohen normat e interesit të buletineve të mëparshme.
Depozitat me afat për
pensionistë (mbi 65 vjeç)

+0.25% më e lartë se normat standarde për monedhën LEK për të gjitha periudhat

Skema e Sigurimit të Depozitave
Të gjitha llogaritë dhe depozitat e klientëve në ICB janë të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e
njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin Nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar.

Depozitat tuaja janë të siguruara nga ligji nr.53/14,datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar.
Ky sigurim kryhet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) e krijuar posaçërisht për këtë funksion.
ASD mbulon riskun e depozitave të klientëve (individë, persona tregtarë dhe shoqëri tregtare) në LEK ose në monedhë të huaj, për rezidentë apo jorezidentë si mëposhtë:
ASD kompeson depozitën e siguruar, sipas dispozitave të këtij ligji deri në masën 100%, por gjithmonë jo më shumë se 2,500,000 (dymilionë e pesëqind mijë) LEK, për çdo
depozitues në çdo bankë të siguruar që operon në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar.

Depozitat tuaja janë të siguruara nga ligji nr.53/14,datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar.
Ky sigurim kryhet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) e krijuar posaçërisht për këtë funksion.
ASD mbulon riskun e depozitave të klientëve (individë, persona tregtarë dhe shoqëri tregtare) në LEK ose në monedhë të huaj, për rezidentë apo jorezidentë si mëposhtë:
ASD kompeson depozitën e siguruar, sipas dispozitave të këtij ligji deri në masën 100%, por gjithmonë jo më shumë se 2,500,000 (dymilionë e pesëqind mijë) LEK, për çdo
depozitues në çdo bankë të siguruar që operon në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar.
Depozitat e siguruara nga çdo depozitues në më shumë se një llogari depozite në ICB, konsiderohen si një depozitë e vetme.Nëse depozitat janë në monedha të ndryshme, në
ditën e ndërhyrjes të gjitha këto depozita konvertohen në LEK me kursin zyrtar ditor të Bankës së Shqipërisë dhe konsiderohen si një depozitë e vetme.
Ligji nr.53/14, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar, e bën të detyrueshëm anëtarësimin në ASD për të gjitha bankat apo degët e bankave të huaja që
operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Banka Ndërkombëtare Tregtare është “Bankë e Siguruar” dhe është pajisur nga ASD me Çertifikatën “Për Sigurimin e Depozitave” Nr.8, datë 11.05.2009.
Sipas dispozitave të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, depozitat e mëposhtme janë të përjashtuara nga sigurimi dhe kompesimi:
1.Pjesa e depozitës në bankë ose degën e bankës së huaj me vlerë mbi 2,500,000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë ose shuma e barasvlershme me të (kundërvlerën),në
monedhë të huaj;
2.Depozitat e bankës, degës së bankës, degës së bankës së huaj dhe shoqërisë së kursim-kreditit në emër dhe përllogari të vet, si dhe çdo subject tjetër financiar I licencuar nga
Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;
3.Depozitat e drejtorit, administratorit në bankë dhe familjarëve të tyre, sipas certificates së gjendjes familjare;
4.Depozitat e çdo personi që zotëron 5 përqind ose më shumë në kapitalin e subjektit anëtar ose të aksioneve me të drejtë vote në këtë subjekt;
5.Depozitat e prejardhura nga veprimtari të lidhura me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, të cilat janë deklaruar të paligjshme me vendim gjykate të forms së
prerë;
6.Depozitat e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, vendase ose të huaja;
7.Depozitat e subjekteve të sipërmarrjes ose investimeve kolektive, vendase ose të huaja;
8.Depozitat e fondeve të pensionit ose sigurimit pensional, vendase ose të Huaja;
9.Tituj të emetuar nga subjekte financiare dhe çdolloj detyrimi tjetër që këto subjekte kanë bazuar mbi marrëveshjet e tyre të premtimit;
10.Depozitat e njësive të pushtetit qëndror ose vendor, si dhe çdo enti public të Republikës së Shqipërisë ose të një vendi të huaj.
11. Depozitat të paemërtuara dhe/ose titulli i të cilave nuk përcaktohet qartë;
12. Depozitat e vendosur anë subjektin anëtartë skemës së sigurimit të depozitave gjatë dhe pas ditës së ngjarjes së sigurimit në këtë subjekt;
13. Depozitat e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërisë së kursim-kreditit, sipas përcaktimeve në ligjin për shoqëritë e kursim-kreditit, përveç asamblesë së përgjithshme.
14.Depozitat e personave juridikë, përveç atyre të përcaktuara në pikën 17, të nenit 3, të ligji 53/14 datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar.;

