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GUIDË PËR TË AKSESUAR ONLINE FONDIN E INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM” 

1. Hyni në faqen e internetit www.credinsinvest.com ku do ju shfaqet faqja e internetit si më poshtë: 

 

 

http://www.credinsinvest.com/
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2. Klikoni tek Fondi i Investimit ∣ Log in në krye të faqes www.credinsinvest.com  

 

 

Pasi të përzgjidhni fondin, do t’ju hapet faqja si më poshtë, ku duhet të vendosni të dhënat tuaja për të hyrë në llogari. 

http://www.credinsinvest.com/


  

Guidë orientuese për aksesimin e llogarisë online në fondin e investimit                                                                          Credins Invest, Projekto të ardhmen tënde! 

 

Rruga “Nikolla Tupe”, Nr. 1, Kati 3 

Tiranë, Shqipëri 

NIPT: K52311009R 

+355 69 60 60 058 

www.credinsinvest.com 

 

3. Vendosni të dhënat tuaja Përdoruesi dhe Fjalëkalimi në faqen që do t’ju hapet, siç paraqitet më poshtë: 

 

 
4. Pasi të jeni loguar me kredencialet tuaja, do t’ju shfaqet faqja me të dhënat e llogarisë suaj në fondin e investimit Credins Premium.  

Grafiku që shfaqet në faqe ju orienton lidhur me luhatshmërinë e çmimit të kuotës sipas periudhave specifike (3, 6, 12, 24 mujore). 

Të dhënat më poshtë janë orientuese për t’ju treguar si funksionon faqja e fondit online. 
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Në faqe do të shfaqen të dhënat si më poshtë: 

a) BALANCA TOTALE DITORE DD/MM/YYYY – tregon balancat në datën e vendosur, datë, muaj, vit “dd/mm/yyyy” 

b) BALANCA – tregon gjendjen në llogarinë tuaj duke përfshirë interesin e përfituar. 

c) PAGUAR NË TOTAL – vlera totale e derdhjeve/kuotave te blera nga ana juaj në fondin e investimit.  

d) MARRË NË TOTAL – vlera e kuotave të tërhequra/shitura.  

e) KUOTA – gjendja e balancës së kuotave në fond. 

f) ÇMIMI I KUOTËS – tregon vlerën në lekë të një kuote në atë datë. 

g) 3 MUAJT E FUNDIT – norma e kthimit për tre muajt e fundit. 

h) 6 MUAJT E FUNDIT - norma e kthimit për gjashtë muajt e fundit. 

i) 12 MUAJT E FUNDIT - norma e kthimit për 12 muajt e fundit. 

j) VLERA DITORE – është data e fundit e vlerësimit. 

k) KTHIMI DITOR - norma e rritjes ditore, e ditës së mëparshme. 

l) KTHIMI QË NGA THEMELIMI – norma e rritjes nga fillimi i fondit. 

m) KTHIMI NGA FILLIMI I VITIT – norma e rritjes nga fillimi i vitit aktual. 
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Tek fusha Transaksionet si më poshtë, do ju shfaqen të gjitha lëvizjet tuaja në fond, blerje dhe shitje kuotash sipas datave përkatëse: 
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Tek fusha Aplikime si më poshtë, do ju shfaqen të gjitha aplikimet/kontratat për blerje/shitje kuotash. 

 

Tek fusha Vërtetim për gjëndjen e kuotave, mund të informoheni mbi balancën tuaj në fond dhe të shkarkoni Çertifikatën e pronësisë së kuotave, të 

cilën mund ta ruani ose ta printoni. 
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5. Duke klikuar në menunë NDRYSHO TË DHËNAT PERSONALE mund të ndryshoni të dhënat tuaja të përditësuara dhe ti ruani.  

Ju mund të ndryshoni adresën e banimit, kodin postar, qytetin, shtetin, numrat e kontaktit apo adresë e-maili dhe mund të shtoni një kontakt tjetër. 
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6. Duke klikuar në menunë NDRYSHO FJALËKALIMIN mund të ndryshoni fjalëkalimin ekzistues me një të ri, ta konfirmoni dhe ta ruani atë. 

 

 
7. Klikoni në menunë DILNI NGA LLOGARIA për të dalë nga llogaria juaj.  

Për më shumë informacione rreth Credins Invest Sh.a. dhe fondeve nën administrim, ju mund të: 

 vizitoni faqen tonë zyrtare www.credinsinvest.com 

 kontaktoni në numrin e telefonit +355 69 60 60 058  

 kontaktoni në adresën e postës elektronike: contact@credinsinvest.com 

 paraqiteni pranë zyrave tona në adresën Rr. Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3, Tiranë, Shqipëri. 

http://www.credinsinvest.com/
mailto:contact@credinsinvest.com

