
 
Na gjeni në:

Nëse keni pyetje, ankesa apo paqartësi na kontaktoni
në njërën prej mënyrave të mëposhtme.

 
 

 
 

 

FAQJA E INTERNETIT
www.otpbank.al

TELEFONI

ADRESA

0800 48 48 (pa pagesë)
+355 68 40 12 121 +355 69 40 12 121

Twin Towers, Bul. “Dëshmorët e Kombit”
Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania

EMAILI
info@otpbank.al

 
 

 
 

Për të plotësuar nevojat tuaja të përditshme konsumatore 
ju vjen në ndihmë Kredia Ekspres e OTP Bank me Interes 
Fiks për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.

Agro
Progress

Njerëz! Përkushtim! Natyrë!

Financim për të mbuluar
nevojat si Fermer

Jemi këtu për ju!



  

KREDIA AGROPROGRES

AGRO KREDI FINANCON AKTIVITETIN DHE INVESTIMET 
NË BUJQËSI DHE AGROKULTURË

Me kredinë Agro Progres ju do të keni financim për të 
mbuluar nevojat si Fermer. Skemat e financimeve janë 
të ndryshme, duke filluar nga kreditë me ose pa 
kolateral, por edhe duke ju dhënë juve mundësine si 
fermer të përfitoni nga skema e rimbursimit të normës 
së interesit. 2 kredi të dedikuara për t’ju dhënë 
mundësinë të zhvilloni më tej aktivitetin tuaj tregtar.

1. Agro Mini, kredi afatshkurtër që ofrohet  për 
financim të ushtrimit të aktivitetit bujqësor

• Shuma minimale: 50,000 Lek
• Shuma maksimale: 500,000 Lek
• Monedha: LEK
• Afati: kohëzgjatja maksimale është 84 muaj.

2. Agro Kredi, kredi afatgjatë që ofrohet për 
financim blerje pajisjesh bujqësore dhe 
investime në sera, stalla etj.

• Shuma minimale: 500,000 Lek.
• Shuma maksimale: 2,000,000 Lek. 
• Monedha: kjo kredi ofrohet në monedhat LEK dhe EUR
• Afati: afati minimal i shlyerjes është 6 deri në 84 muaj.

Përfitimet nga Kredia Agro Progres 
• Mundësi shumë e mirë për ju si fermer apo investitor, 

me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit tuaj agrar.
• Mundësi për të ripaguar kredinë me këste të çrregullta 

duke u bazuar në ciklin e prodhimit.
• Nuk kërkohet kolateral për Agro Mini; ndërkohë që 

duke ofruar tokën bujqësore si kolateral, fermerët 
mund të përfitojnë një shumë më të madhe kredie.

• Lehtësira në dokumentacionin e kërkuar: nuk është e 
detyrueshme paraqitja e liçenses së fermerit.


