MARRVESHJE HUAMARRJE
Kjo Marrëveshje e Huasë ("Marrëveshje") është bërë dhe është efektive në datën [DATE],
NDËRMJET:

[EMRI HUADHËNËSIT] ("huadhënësi"), një individ me adresën e tij kryesore të
vendosur në APO një korporatë e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të
[Shtetit / Provincës] të [SHTETIT / PROVINCE], me zyrën qendrore të vendosur
në :
[ADRESA E PLOTË]

DHE:

[EMRI I KOMPANISË] ("Huamarrësi"), një korporatë e organizuar dhe
ekzistuese sipas ligjeve të [Shtetit / Provincës] të [STATE / PROVINCE], me
zyrën qendrore të vendosur në:
[ADRESA E PLOTË]

1. PREMTIM PËR TË PAGUAR
Brenda [NUMËR] muajve nga dita e sotme, Huamarrësi premton tI paguajë Huadhënësit shumën prej
[SHUMA], dhe interesin dhe tarifat e tjera të deklaruara më poshtë.
2. PËRGJEGJËSIA
Edhe pse kjo Marrëveshje mund të nënshkruhet nga më shumë se një person, Huamarrësit e kuptojnë se
janë secili si individë përgjegjës për pagimin e shumës së plotë.
3. DETAJIMI I HUASË
Shuma e huasë:

_________________

Tjetër (Përshkruaj)

_________________

Shuma e financuar:

__________________

Pagesa financiare:

__________________

Totali i pagesave:

__________________

Norma vjetore:

___________________

4. KTHIMI
Kjo është mënyra se si Huamarrësi do të paguajë: Huamarrësi do të paguajë shumën e këtij shënimi në
[NUMËR] këste mujore të njëpasnjëshme të pandërprera prej [SHUMA] secili në [DITËN] të çdo muaji
duke filluar nga [DATA] dhe mbaron më [DATE].
5. PARAPAGIMI
Huamarrësi ka të drejtë të parapaguajë të gjithë shumën e papaguar në çdo kohë. Nëse Huamarrësi bën,
ose nëse kjo kredi rifinancohet - domethënë, zëvendësohet me një shënim të ri - Huadhënësi do të
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rimbursojë ngarkesën e financimit të pafituar, të realizuar me anë të [RREGULLIT] - një formulë e
përdorur zakonisht për të gjetur vlera në kredi me këste.
6. ZGJIDHJA E VONESAVE
Çdo këst që nuk paguhet brenda [NUMBER] ditëve nga data e tij do të jetë subjekt i një kamate vonese
prej [%] të pagesës, por që të mos tejkalojë [SHUMËN] e këstit të vonuar.
7. SIGURIA
Për të mbrojtur Huadhënësin, Huamarrësi ofron atë që njihet si interes i sigurisë ose peng në:
[PËRSHKRUANI]
8. DEFAULT
Nëse për ndonjë arsye Huamarrësi dështon të bëjë ndonjë pagesë në kohë, Huamarrësi do të
konsiderohet i falimentuar. Huadhënësi në këtë rast mund të kërkojë pagesën e menjëhershme të gjithë
bilancit të mbetur të papaguar të kësaj kredie, pa i dhënë ndonjë njoftim tjetër. Në qoftë se Huamarrësi
nuk ka paguar shumën e plotë të huasë në kohën e pagesës përfundimtare, huadhënësi do të ngarkojë
kamatën në bilancin e papaguar në [%] në vit.
9. E DREJTA E LIKUIDIMIT
Nëse kjo kredi tejkalon afatet e shlyerjes, huadhënësi do të ketë të drejtën të marrë pagesën e kësaj
huaje nga çdo depozitë ose siguri që Huamarrësi ka me këtë Huadhënës pa njoftim paraprak. Nëse
Huadhënësi jep një zgjatje kohe për të paguar këtë hua, Huamarrësi ende duhet të paguajë të gjithë
huanë.
10. TARIFAT E GRUMBULLIMIT
Nëse kjo marrëveshje ka përcaktuar një avokat për mbledhjen, atëherë Huamarrësi pranon të paguajë
një tarifë të avokatit prej [%] të bilancit të papaguar. Kjo tarifë do të shtohet në bilancin e papaguar të
kredisë.
11. BASHKË-HUAMARRËSIT
Nëse Huamarrësi nënshkruan këtë Marrëveshje si një bashkë huamarrës, Huamarrësi pranon të jetë po
aq përgjegjës me Huamarrësin për këtë hua.
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Emri dhe titulli
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