Banka OTP Albania ofron zgjidhje individuale
nëpërmjet qiradhënies financiare për një
kategori të gjerë pajisjesh si:
• Mjete për transportin publik ose të mallrave
• Makineri bujqësore
• Makineri ndërtimi
• Automjete
• Pajisje mjekësore
• Pajisje printimi, etj.

Na kontaktoni!

Kredia Agro Progres

Nëse keni pyetje, ankesa apo paqartësi mund
të lidheni me bankën tonë në njërën prej
mënyrave të mëposhtme.

Përfitimet nga kredia Agro Leasing
• Ruajtja e likuiditetit;
• Pagesat e qirasë financiare janë të zbritshme për efekt

tatimor, gjë që çon në optimizimin tatimor të investimit;

faqja e internetit
www.otpbank.al

• Planifikim i lehtë financiar i kostove dhe fluksit të parasë
(këste fikse);

• Proces më i shpejtë;
• Kursim kohe dhe burimesh njerëzore;
• Zgjidhje individuale / fleksibël;
• Financim deri në 80% të vlerës së makinerisë;
• Përqindje interesi të personalizuara.
Banka OTP Albania është pranë jush për t’ju shërbyer sa më
mirë. Mos hezitoni të drejtoheni në degët tona dhe të
përfitoni nga gama e gjerë e produkteve dhe shërbimeve që
ne ofrojmë për të gjithë ju.

emaili
info@otpbank.al
ankesa@otpbank.al
telefoni
0800 48 48 (pa pagesë)
+355 68 40 12 121 / +355 69 40 12 121
adresa
Twin Towers, Blv. “Dëshmorët e Kombit”
Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania

Mbështetur nga:

Financim për të
mbuluar nevojat
si Fermer
Na gjeni në:

Njerëz! Përkushtim! Natyrë!

Me kredinë Agro Progres ju do të keni financim për të
mbuluar nevojat tuaja si fermer. Skemat e financimeve
janë të ndryshme, duke filluar nga kreditë me ose pa
kolateral, por edhe duke ju dhënë juve mundësinë të
përfitoni nga skema e rimbursimit të normës së
interesit. Dy 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
• Kohëzgjatja maksimale është 84 muaj
2. Agro Kredi – kredi afatgjatë që ofrohet për
financimin e blerjes së pajisjeve bujqësore dhe për
investimin në sera, stall etj

• Shuma minimale: 500,000 Lek
• Shuma maksimale: 2,000,000 Lek
• Monedha: Lek dhe Euro
• Afati minimal i shlyerjes së kredisë është 9 - 84 muaj
Përfitimet nga Kredia Agro Progress
Ju si fermerë keni nevoja specifike për të mbajtur
aktivitetin tuaj gjithmonë në rritje. Banka OTP Albania
ofron specialistët e duhur të cilët kuptojnë nevojat
tuaja. Njohuritë dhe përvoja e punonjësve të OTP Bank
në industrinë e bujqësisë ofron që të gjithë kërkesat
tuaja të plotësohen në kohë dhe sipas kërkesave tuaja.
Për t’u ardhur më pranë fermerëve, të cilët dëshirojnë
të investojnë në industritë prodhuese dhe përpunuese
në sektorë të ndryshëm agrokulture, Banka OTP
Albania ka krijuar produkte dhe shërbime bankare të
dedikuara për këtë segment klientësh.
Gjithashtu, Banka OTP Albania i është bashkuar
programit të AASF (Programit për Mbështetjen e
Agrobiznesit në Shqipëri), me qëllim rritjen e
mundësive për financim të fermerëve vendas.
Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, Banka OTP Albania ju
ofron një sërë mundësish për të zhvilluar biznesin tuaj
dhe për të plotësuar nevojat tuaja si fermerë.

Kush përfiton nga këto produkte dhe
shërbime bankare?
Të gjithë bizneset apo individët që kërkojnë të
investojnë në një prej sektorëve të mëposhtëm:

• Blegtori, bujqësi, tregtimin e plehrave organike, farave,

fidanëve, tregtimin e nënprodukteve të qumështit, vajit etj.

• Blerjen e pajisjeve bujqësore, magazinave dhe dhomat
frigoriferike;

• Investime në makineri dhe pajisje me qëllim rritjen e

• 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 personalizuara
duke u bazuar në ciklin e prodhimit;

• Nuk kërkohet kolateral për kredinë Agro Mini; ndërkohë që
duke ofruar tokën bujqësore si kolateral, ju mund të
përfitoni një shumë më të madhe kredie;
• Lehtësira në dokumentacionin e nevojshëm.

Kredia Agro Leasing

eficiencës së energjisë;

• Agro përpunuesit, furrat e bukës, pastiçeritë etj.

Kredia Agro Progres
Banka OTP Albania nëpërmjet produktit Agro Kredi
financon aktivitetin dhe investimet në bujqësi dhe
agrokulturë.

Nëpërmjet kredisë Agro Leasing ju do të keni
mundësinë të financoni pajisje të ndryshme bujqësore
(makineri) ose objekte/mjedise për qëllime biznesi dhe
personale. Kjo kredi përfshin dhënien me qira të
makinerive/mjediseve, ku e drejta e pronësisë
transferohet në fund të periudhës së kredisë kundrejt
një çmimi simbolik.

