
1
SHËRBIMI I BROKERIMIT DHE I 

KUJDESTARISË
Monedhë e Huaj

1.1

a Hapje llogarie Cashi 0

b Mbyllje Llogarie Cashi 0

c Bllokim/zhbllokim I Cashit në llogari 0

1.2

a Ndërmjetësim - për ofertë fituese 15

b Ndërmjetësim - për ofertë jo fituese 15

c Anulim urdhëri

0                                

pranimi i urdhërave deri 

në orën 15.00 në  t-1 të 

datës së ankandit

1.3

a Titujt në tregun e brendshëm (Fixed Income + Tbills)
0.1% e vlerës nominale 

min 15

b Për titujt Fix Income në tregjet ndërkombëtare
0.25% e vlerës nominale 

min 25

c
Për aksione dhe ETFs në tregje ndërkombëtare 

(përjashtuar US)
0.25% * e vlerës min 25

1.4

a çmim për aksion <20 USD 0.05 për aksion min 25

b çmim për aksion >20 USD 0.25% e vlerës min 25

c Anulim urdhëri (për urdhërat e transmetuar) 0

d Anulim urdhëri (për urdhërat jo të transmetuar)
0

Shënim

Shënim

1.5

a Hapje Llogarie titulli 0

b Mbyllje Llogarie titulli 0

Kushtet e Punës për shërbimin e Brokerimit dhe të Kujdestarisë 

për të Gjithë Segmentet e Klientëve

0

1500

1500

0                                            

pranimi i urdhërave 

deri në orën 15.00 

në t-1 të datës së 

ankandit

Urdhër për ekzekutim në  tregje

0.1% e vlerës 

nominale min 1500

Aksione dhe ETF në tregun amerikan

n/a

n/a

*Lista e tregjeve për aktivitetin e brokerimit (trading venues): Shqipëri, Austri, Francë, Gjermani, Finlandë, 

Hungari, Hollandë, Mbretëri e Bashkuar, Portugali, Spanjë, SHBA, Zvicër

Lista e monedhave për titujt e tregtueshëm në aktivitetin e brokerimit: ALL, EUR, USD, GBP, CHF

Shërbimi i Kujdestarisë

0

0

0

Pjesëmarrja në ankandet për emetim të titujve të Qeverisë

LEKË

Shërbimi i brokerimit/Tarifat për shërbimin e Brokerimit

0

0

0



c

Tarifa e kujdestarisë për titujt në Shqipëri 

(mbahet dy herë në vit, per cdo 6-mujor 

kalendarik)

0.1% në vit e Vlerës 

Nominale 

(min 5, max. 35 

për çdo 6-mujor 

kalendarik)

d

Tarifa e kujdestarisë për titujt që mbahen në 

vende ndërkombëtare  (mbahet dy herë në vit, 

per cdo 6-mujor kalendarik)

Fixed Income: 0.2% në 

vit e Vlerës Nominale;

Aksionet dhe ETF: 0.2% 

në vit e Çmimit

Shënim

1.6

a
Tarifa për transaksionet në Shqipëri (duke 

përjashtuar ndërmjetësimin në ankande)
5

b
Tarifa për transaksionet që implikojnë ruajtje 

dhe shlyerje në vende ndërkombëtare
15 EUR

c Anulim transaksioni 15 EUR

d Shlyerje e kuponit/Pagesë dividendi 0

e Shlyerja e vlerës nominale në maturim 0

Shënim

0

0

Lista e vendeve të disponueshme për ruajtje dhe shlyerjen ndërkombëtare përfshin: Shqipëri, 

Austri, Francë, Finlanda,Gjermani, Hungari, Holanda, International -Luksemburg, MB, 

Portugalia, Spanja, SHBA, Zvicra

n/a

Norma e tarifës së kujdestarisë shprehet NË VIT (p.a.). Tarifa e kujdestarisë llogaritet për çdo 

ISIN dhe duke marrë parasysh ditët e muajit përkatës kur titujt janë kredituar në llogarinë e 

titujve. Konvencioni i numërimit të ditëve që përdoret për llogaritjen e tarifës së kujdestarisë 

është Actual /Actual. Banka do të përditësojë rregullisht bazën e të dhënave të çmimeve të 

tregut të aksioneve dhe ETF-ve, e cila është baza për llogaritjen e tarifës së kujdestarisë. OTP 

BANK ALBANIA mban tarifën e kujdestarisë dy herë në vit, përkatësisht për çdo 6-mujor 

kalendarik.

Transaksione

500

n/a

500

0.1% në vit e Vlerës 

Nominale

(min 500 - max 

3,500 për çdo 6-

mujor kalendarik)  



2

SHËRBIMI I BROKERIMIT DHE 

KUJDESTARISË PËR INSTITUCIONE 

FINANCIARE/BANKA/PARTNERË

Monedhë e Huaj

2.1

a Hapje llogarie Cashi 0

b Mbyllje Llogarie Cashi 0

c Bllokim/zhbllokim i Cashit në llogari 0

2.2

a Ndërmjetësim - për ofertë fituese 20

b Ndërmjetësim - për ofertë jo fituese 20

c Anulim urdhëri

0

pranimi i urdhërave deri 

në orën 15.00 në  t-1 të 

datës së ankandit

2.3

a
Titujt në tregun e brendshëm (FIX Income +

Tbills)

0.05% e vlerës nominale

min 20

b
Për titujt Fix Income në tregjet ndërkombëtare 0.15% e vlerës nominale

min 75

c
Për aksione dhe ETFs në tregje ndërkombëtare

(përjashtuar US)
0.15% * e vlerës min 75

2.4

a çmim për aksion <20 USD 0.03 për aksion min 75

b çmim për aksion >20 USD 0.15% e vlerës min 75

c
Anulim urdhëri (për urdhërat e transmetuar)

0

d
Anulim urdhëri (për urdhërat jo të

transmetuar)
0

Shënim

Shënim

2.5

a Hapje Llogarie Titulli 0

b Mbyllje Llogarie Titulli 0

c

Tarifa e kujdestarisë për titujt në Shqipëri 

(mbahet dy herë në vit, per cdo 6-mujor 

kalendarik)

0.1% në vit e Vlerës 

Nominale

(min 5, max. 50

për çdo 6-mujor 

kalendarik)

LEKË

0

0

0

Shërbimi i brokerimit/Tarifat për shërbimin e Brokerimit

Pjesëmarrja në ankandet për emetim të titujve të Qeverisë

2000

2000

0.1% në vit e Vlerës 

Nominale

(min 500 - max 

5,000 për çdo 6-

mujor kalendarik)

0

0

*Lista e tregjeve për aktivitetin e brokerimit (trading venues): Shqipëri, Austri, Francë, Gjermani, Finlandë, 

Hungari, Hollandë, Mbretëri e Bashkuar, Portugali, Spanjë, SHBA, Zvicër

Lista e monedhave për titujt e tregtueshëm në aktivitetin e brokerimit: ALL, EUR, USD, GBP, CHF

Shërbimi i Kujdestarisë

0

0

n/a

n/a

Aksione dhe ETF në tregun amerikan

0.05% e vlerës

nominale min 2000

n/a

0

pranimi i urdhërave 

deri në orën 15.00 

në t- 1 të datës së 

ankandit

Urdhër për ekzekutim në  tregje



d

Tarifa e kujdestarisë për titujt që mbahen në 

vende ndërkombëtare  (mbahet dy herë në vit, 

per cdo 6-mujor kalendarik)

Fixed Income: 0.15% në 

vit e Vlerës Nominale;

Aksionet dhe ETF: 0.15% 

në vit e Çmimit

Shënim

2.6

a
Tarifa për transaksionet në Shqipëri (duke

përjashtuar ndërmjetësimin në ankande)
5

b

Tarifa për transaksionet që implikojnë ruajtje 

dhe shlyerje në vende ndërkombëtare 25 EUR

c Anulim transaksioni 15 EUR

d Shlyerje e kuponit/Pagesë dividendi 0

e Shlyerja e vlerës nominale në maturim 0

Shënim

Lista e vendeve të disponueshme për ruajtje dhe shlyerjen ndërkombëtare përfshin: Shqipëri, 

Austri, Francë, Finlanda,Gjermani, Hungari, Holanda, International -Luksemburg, MB, 

Portugalia, Spanja, SHBA, Zvicra

Transaksione

500

n/a

0

0

0

Norma e tarifës së kujdestarisë shprehet NË VIT (p.a.). Tarifa e kujdestarisë llogaritet për çdo 

ISIN dhe duke marrë parasysh ditët e muajit përkatës kur titujt janë kredituar në llogarinë e 

titujve. Konvencioni i numërimit të ditëve që përdoret për llogaritjen e tarifës së kujdestarisë 

është Actual /Actual. Banka do të përditësojë rregullisht bazën e të dhënave të çmimeve të 

tregut të aksioneve dhe ETF-ve, e cila është baza për llogaritjen e tarifës së kujdestarisë. OTP 

BANK ALBANIA mban tarifën e kujdestarisë dy herë në vit, përkatësisht për çdo 6-mujor 

kalendarik.

n/a


