Pasqyré e shpenzimet
Huamarrës
Çfaré shpenzimet

Tarifi

Hapja e llogarisë dhe administrimi i llogarisë

falas

Kontrolla é kredisé

falas
Në varësi të afatit të kredisë *: mind. CHF 100.Kohëzgjatja (në muaj)

Tarifë shërbimi për kredi personale

Tarifa e shërbimit

(në% të shumës së kredisë)

12

24

36

48

60

0.80

1.50

2.10

2.60

3.00

*Në marrëveshje me huamarrësin, tarifa e shërbimit mund të ndryshojë nga tabela
e tarifave të listuara në raste individuale.

Pagesa e shërbimit KMU-kredsé

Në varësi të afatit të kredisë: 2% - 3% të shumës së kredisë
ose sipas marrëveshjes në varësi të kompleksitetit të kredisë
Financimi i transaksionit, të paktën CHF 500.-

Tarifa e shërbimit Kredi e shkurtër për KMU

1% e shumës së kredisë ose rregullimi, në varësi të
kompleksitetit të transaksionit të financimit, të paktën CHF 500.-

Kompensimi i parapagimit (për kredi që nuk i nënshtrohen KKG)

Zakonisht 2% e borxhit të mbetur

Tarifat e shpërndarjes - Krijimi i njoftimit për përfundimin / zgjidhjen
përfundimtare

Me kosto dhe deri në CHF 150.-

Kujtesë tarifat për kreditë me këste dhe kreditë personale

Kujtesë pagese: falas
1. Kujtesë e parë: CHF 50.2. Kujtesë e 2-të: CHF 100.-

Kujtesa për tarifat për KMU-kreditë të shkurtër

Kujtesë pagese: falas
1. Kujtesë e parë: CHF 150.2. Kujtesë e 2-të: CHF 300.-

Tarifa në rast të refuzimit të kredisë nga huamarrësi pasi kredia të jetë
financuar plotësisht

CHF 300.-

Kamatëvonesë pagese

Norma e interesit të kredisë, min. 5%

Mbledhja e borxhit për kompensimin e inkasso CreditGate24

nga 100 CHF- në orë

Shërbimin e mbledhjes së lejimeve të inkasso extern

Kostot e inkasso extern (përfshirë mbledhjen e borxheve, etj.)

Kompensimi i aktiviteteve

nga 100 CHF- në orë

Investitor
Çfaré shpenzimet

Tarifi

Hapja e llogarisë dhe administrimi i llogarisë

falas

Investimi në CP

falas

Tarifë shërbimi për kredi me këste (private dhe KMU)

1% për çdo shumë të rimbursimit

Tarifë shërbimi për KMU-kredi të shkurtra

0.25% për çdo shumë të rimbursimit

Refuzimi i akuzave të LSV-së

CHF 20.-

Akuzat postare për depozitë në para në kaloni

Sipas kostove të kompanive të palëve të treta (të paktën CHF 5.-)

Që nga: Nëntori 2019

