DIGITAL BANKING PER BIZNESE
• Lehtësi në veprime bankare, kudo ndodhesh, 24 orë, 7 ditë në javë.
• Transferta në moment.
• Pagesa faturash, taksash e këstesh me disa klikime.

PAGESA E KESTEVE EDHE NE ZYRAT E POSTES SHQIPTARE
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Mundësi për të kryer pagesat e kësteve të kredisë në
Zyrën më të afërt Postare

ORARET E SHERBIMIT
NE DEGET TONA
E HENE - E PREMTE ora 8:30 – 15:30 të gjitha Degët
E SHTUNE ora 10:00 – 12:00 Degët:
• Rr.Elbasanit, Tiranë
• Blvd. Zogu I, Tiranë
• Dega Qëndrore, Skelë, Vlorë
Orare të zgjatura për Degën në TEG:
• E HENE - E PREMTE ora 10:00 – 17:30
• E SHTUNE ora 10:00 – 17:00

Albania Agribusiness Support Facility

Kredi, bashkëpunime, shërbime,
produkte & paketa të dedikuara.
Agrobiznesi, një potencial i madh për t’u eksploruar!
CALL CENTER

08006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle) +355 4 2276000, +355 692080903
Na ndiqni në:

www.intesasanpaolobank.al

Bankë e
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Intesa Sanpaolo Bank Albania ka krijuar produkte të dedikuara për
individë dhe biznese të regjistruara, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në
sektorin e bujqësisë, agro-përpunimit, peshkimit, përpunimit të peshkut
dhe biznese të tjera të lidhura me to. Banka i është bashkuar Programit
për Mbështetjen e Agrobiznesit në Shqipëri AASF (Albania Agribusiness
Support Facility), me qëllim rritjen e aksesit në financime për fermerët
vendas dhe agro-bizneset. Marrëveshja e ndarjes së riskut që Banka ka
lidhur me BERZH (Banka Europiane për Rindërtim & Zhvillim - EBRD) në
bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare vë në dispozicion deri në 50
milionë Euro.
Mundësi financimi për të gjitha bizneset me aktivitet në:
• Bujqësinë primare duke përfshirë: blegtorinë, peshkimin, rritjen e
kulturave bujqësore, farave, fidanëve, bimëve mjekësore, ullirit,
fruta-perimeve; plehrat organike; blerjen e tokës për qëllime
bujqësore.

Për Biznese & Agro-biznese Intesa Sanpaolo Bank Albania
në bashkëpunim me AASF & BERZH ofron:
• Financim deri në 2.000.000 Euro ose ekuivalenti në Lek
• Norma të favorshme interesi
• Afati i financimit: sipas qëllimit të përdorimit
• Këste fleksibël, të bazuara në sezonalitetin dhe ciklin e biznesit
• Periudha e mospagimit të huasë e aplikueshme deri në 12 muaj
• Asnjë kolateral nuk kërkohet për kredi deri në 20.000 Euro
• Kërkesa lehtësuese kolaterali për kredi mbi 20.000 Euro

Kredi për Investime
Financimi mund të përdoret për krijimin e një biznesi të ri, zgjerimin e
biznesit ekzistues, blerjen e makinerive, teknologjive të reja për
bujqësinë ose agro përpunimin, ndërtim/restaurim i objektit ku
zhvillohet aktiviteti, blerje asetesh për bujqësinë, blegtorinë, peshkimin.
• Afati i financimit: deri në 7 Vjet

Kredi për Kapital Qarkullues

• Pajisjet bujqësore, mjetet e shpërndarjes dhe ofruesit e këtyre
shërbimeve: duke përfshirë bujqësinë, furnizuesit e makinerive dhe
pajisjeve, vendet e ruajtjes & magazinimit, dhomat frigoriferike,
makinat shpërndarëse dhe investimet me efikasitet energjie.

Financimi mund të përdoret kryesisht për të blerë fara, bimë, fidanë,
pleh, pesticide, ushqim për bagëtinë ose produkte të tjera të ngjashme;
blerje lënde të parë, agro – përpunim, shpenzime të tjera operacionale
për vazhdimësinë e biznesit.

• Agro-Përpunuesit duke përfshirë: prodhuesit e bukës, pastiçerët;
thertoret, përpunuesit e mishit, prodhuesit e vezëve, qumështit, vajit
ushqimor, ushqimeve të paketuara, pijeve jo-alkoolike, birrës, verës
dhe përpunuesit e ujit.

• Afati i financimit: deri në 3 Vjet

Paradhënie Bankare (Overdraft)

• Tregtarët me shumicë dhe me pakicë, duke përfshirë: tregtinë e
produkteve bujqësore & ushqimore.

• Afati i financimit: deri në 1 Vit

Konsultohu me ekspertët tanë për të gjetur zgjidhjen
më të përshtatshme për rritjen e biznesit.
Koordinatorë të Agrobiznesit:
Tiranë: 08006000; +355 4 22 76 000; + 355 (0) 692080903
Lushnje: +355 68 20 65 268
Berat: +355 68 90 84 414
Fier: +355 68 90 43 580

Financim i përkohshëm për të përmushur nevojat për likuiditet si pagat
e punonjësve, taksat, etj.

