
Planifikoni likuiditetin tuaj
Ne të kompanisë bob Finance e dimë mirë se në 
jetë mund të ketë vështirësi financiare dhe ju 
mbështesim që t'i kapërceni këto me zgjidhjet 
tona atraktive kredidhënëse. 

Me qëllim që të jetoni ëndërrat tuaja dhe të 
realizoni planet që keni.

Tre hapa të thjeshtë

1. Plotësimi i kërkesës për kredi online 
Jepni në formularin tonë shumën që dëshironi dhe 
kohëzgjatjen.

2. Marrja e vendimit të kredisë
Menjëherë pas kërkesës ju do të merrni një 
vendim provizor. Vendimi përfundimtar i kredisë 
do të jepet pas një vlerësimi shumë të plotë të 
kredisë konform me KKG-në.

3. Dërgimi i dokumentacionit
Pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenrave tuaja, 
në rastin e një vendimi pozitiv dhe pasi të ketë 
kaluar afati ligjor revokues prej 14 ditësh, ne do 
t'ja u transferojmë kredinë në llogarinë tuaj.

Shembull llogaritjeje

Person privat 
nga mosha 18 
deri 64 vjeç 

Punësim i 
përhershëm

Adresa private e 
Emailit dhe numri i 
celularit 

Përdorim i lirë
Me bob credit e vendosni vetëm ju si si mund 
ta përdorni kredinë tuaj. Një implantim ? Një 
transferim ? Një makinë e re ? Një specializim ? 
Vendimi juaj.

Plotësoni dëshirat tuaja!
Me kredinë private zviceriane online nga bob Finance

Avantazhet tuaja tek bob credit në mënyrë të përmbledhur

Sigurimi i kredisë

Me sigurimin tonë të borxhit të mbetur 
kredia juaj është e siguruar në rast papunësie, 
paaftësie për punë si dhe në rast vdekje.

Na gjeni në këtë adresë

bob Finance 
Zweigniederlassung der Valora Schweiz AG 
Postfach
8031 Zürich
+41 (0) 44 244 25 00 
csc@bob.ch

Kushtet e përgjithshme

Vendbanim i 
përhershëm 
në Zvicër

Llogari në bankë 
zviceriane

Zgjidhni një shumë nga 
1'000 deri në 80'000 CHF

Shlyjeni kredinë tuaj deri në 120 
muaj

Përfitoni nga interesat e favorshme 
duke filluar që nga 4,9%*

Shërbimi me klientët i shkëlqyer 
1. Vendi në testin SIQT)

* Kriteret për një normë interesi prej 4,9%
Bonitet i klasit të parë | Zvicerian ose i huaj me leje qëndrimi C | Të ardhurat minimale mujore nga 
punësimi i përhershëm 4'500 CHF neto | Kreditë private ekzistuese me nje shumë të borxhit të 
mbetur minimumi 5'000 CHF duhet të transferohen tek bob

credit

Kredia e dëshiruar CHF 20 000
Kohëzgjatja  36 muaj

Kësti mujor1

nga 4,9%  deri në 9,9%
597.55  640.45

Të gjitha të dhënat në CHF

1Interesin e saktë si dhe shpenzimet që lidhen me interesat ne mund t'i nxjerrim vetëm 
mbi bazën e të dhënave të detajuara në kërkesën për kredi.

https://bob.ch/de/privatkunden/kredit/bob-credit/?utm_medium=referral&utm_source=bob&utm_campaign=factsheet-link&utm_content=sq
https://calculate.bob.ch/de/bobcredit/kreditantrag/konditionen?utm_medium=referral&utm_source=bob&utm_campaign=factsheet-link&utm_content=sq
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