
    Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme për Shtyrje të Kësteve të Kredisë 
  
Ju lutem të njoftoheni se në rast të aplikimit për shtyrje të pagesës së kësteve të kredisë, orari i pagesës se kredisë tuaj do të ndryshoj si në vijim:    

 Pagesa e këstit të radhës do të shtyhet për 1 ose 2 muaj, respektivisht afati i marrëveshjes së 
kredisë do të zgjatet për 1 ose 2 muaj shtesë. 

 Interesi i akumuluar për periudhën e shtyrë, paguhet në këstin e parë të radhës për pagesë. 
 Nuk do të ketë kalkulime të interesit ndëshkues si dhe asnjë provizion shtesë. 
 Si rezultat i zgjatjes së planit të pagesës, shuma e këstit të fundit do të rritet. Përderisa të 

gjitha këstet tjera mbetën të njëjta siç kanë qenë.  
 Klientët të cilët aplikojnë për pezullim të pagesës së këstit nuk do të ju ndërrohet klasifikimi. 

 
Me anë të këtij aplikimi online ju konfirmoni që jeni i pajtimit të ndryshohet plani i pagesës së kredisë 
tuaj, të cilin plan do ta nënshkruani në mundësinë e parë kur paraqiteni në degën e FINCA Kosovë. 
     Shembull:  Nëse ju keni një kredi aktive për të cilën data e pagesës është me 5 Prill 2020, data e pagesës së të njëjtit këst do jetë 5 Maj 2020. Në këstin e muajit Maj 2020, ju do të paguani interesin e akumuluar për periudhën e shtyrë të pagesës. Nëse numri i mbetur i kësteve i parapare në planin fillestare të pagesës ka qenë 16 muaj, pas kërkesës për shtyrje të pagesës së kredisë, numri i kësteve mbetet serish i njëjtë por vetëm janë zhvendosur për një muaj. Respektivisht data e pagesës se këstit të parë dhe të fundit janë shtyrë për nga një muaj.   * Në raste përjashtuese, në rast se shuma e interesit të rrjedhur deri në datën e datën e pagesës së këstit të parë e tejkalonin shumën e këstit, kësti i parë mund të jetë më i lartë se sa shuma e këstit të rregullt.  


