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Me marrjen e një kredie në bankë, 
ndodh shpesh që problemi të mos 
mund të zgjidhet. Para se të ju le-
johet kredia, para jush grumbull-

ohen një sërë pyetjesh, formularësh dhe si-
gurisht, informata nga Zyra e Përmbarimit 
etj., që e zvarrisin pagesën dhe nganjëherë 
mund të shkaktojnë edhe vendim negativ. 
Veç kësaj, për kredinë mund të marrë vesh 
punëdhënësi ose klientët e mundshëm dhe 
përfundimisht, një kredi sipas rregullit zgjat 
shumë më shumë se sa do të nevojitej për 
tejkalimin e një emergjence momenti.

brenda 24 orëve. Krahas seriozitetit zviceran, 
klientët vlerësojnë në veçanti shërbimin mi-
qësor ndaj tyre në Auto-Pfandhaus, siç tre-
gojnë shumë vlerësime pozitive në internet.

Përgjatë 24 orëve të ditës, përmes telefonit, 
formularit online, emailit se faksit, klienti 
mund ta shprehë dëshirën e tij rreth kredisë 
dhe e merr menjëherë një ofertë lidhur me 
lartësinë e kredisë hipotekare.

Automobili, gjatë periudhës së pengut (hi-
potekës) qëndron plotësisht i siguruar në një 
garazh që nuk shihet dhe në çdo kohë mund 
të merret sërish nga pronari, i larë rishtas 
dhe me akumulator të mbushur. Dhe, 
ndonëse emri i firmës nuk e thotë, natyrisht 
që në Auto-Pfandhaus mund të merren si 
peng (depozitë) edhe motocikletat, «kar-
vanët» dhe madje edhe barkat.   

Ofertë pa konkurrencë në gjithë 
Zvicrën
Realiteti se Auto-Pfandhaus me shërbimet e 
veta është pa konkurrencë në Zvicër, pos 
shërbimit të mirë dhe përvojës së gjatë të dy 
menaxherëve ka edhe një shkak: «Legjislaci-
oni zviceran nuk e lejon depozitimin hipote-
kar të veturave në kuptimin ekonomik në 
Zvicër», sqaron Domeniconi. Për këtë arsye, 
selia e kompanisë ndodhet në Gjermani, në 
zonën kufitare me Zvicrën, ku ligji e lejon hi-
potekimin profesional të makinave. Lokacio-
ni në Busingen, i rrethuar nga territori zvice-
ran, ndonëse i takon Gjermanisë, bën pjesë 

në territorin doganor zviceran. Kjo është për-
caktuese pasi që hipotekimi i gjësendeve bën 
pjesë në çështjet që e interesojnë doganën. Në 
rastin e veturave zvicerane të hipotekuara në 
Gjermani, në kushte normale do të inkua-
drohej dogana gjermane. Por, në saje të faktit 
se selia e ndërmarrjes ndodhet në zonën do-
ganore zvicerane, klientët e Auto-Pfandhaus 
kursehen nga një komplikim i tillë. Në këtë 
mënyrë ndërmarrja, që në fakt është e vet-
mja, kombinon për klientët e vet avantazhet e 
të drejtës gjermane të hipotekës me seriozite-
tin zviceran. 

www.auto-pfandhaus.ch

Këtë problem e ka të njohur 
secili: Një faturë befasisht 
e shtrenjtë dhe me afat 
urgjent pagese, një goditje 
e papritur fati, një projekt i 
rëndësishëm ose një porosi 
e madhe – raste këto kur na 
nevojitet shpejt, në mënyrë 
diskrete dhe në kushte 
serioze, një shumë e madhe 
parashë. Vetëm për pak javë 
ose muaj, për shembull deri 
sa të arrijë rroga e 13-të ose 
deri sa një klient të paguajë 
faturën e tij.

Një zgjidhje e shpejtë  
për krizat finaciare

Përparësitë e Auto-Pfandhaus.ch

• I thjeshtë: Nuk ka asnjë pyetje, 
kontroll kredie, formularë ose 
dëshmi

• I shpejtë: Kredia hipotekare 
paguhet brenda 24 orëve (gjatë 
ditëve të punës)

• Me diskrecion: Pa procedurë 
përmbarimi (Betreibung), dekla-
ratë page ose referenca. Nuk 
regjistroheni në ndonjë regjistër 
borxhi (ZEK, SCHUFA, etj.). 
Automjeti juaj është parkuar në 
një sallë ku të tjerët nuk kanë 
qasje. 

• Pa rrezik: Nuk ka asnjë detyrim 
shlyerjeje, asnjë veprim në rast 
të moskthimit

• I sigurt: I miratuar nga shteti. I 
themeluar në vitin 2007. Au-
tomjeti është i siguruar gjatë 
periudhës së kredisë

• Serioz: Drejtorët menaxhues 
janë zviceranë dhe veprojnë 
sipas standardeve më të larta 
zvicerane të lirisë, cilësisë dhe 
sigurisë

• I testuar: Auto-Pfandhaus merr 
nga klientët notat më të larta 
për cilësitë e tij si për shër-
bimin, profesionalizmin dhe 
korrektësinë.

• Fleksibël: Kredia hipotekare 
është e ripagueshme në çdo 
kohë pa kosto shtesë.

Intervistë e shkurtër me  
Cedric Domeniconi (Auto-Pfandhaus.ch):

Çfarë ka të veçantë në Auto-Pfandhaus?
Ne ofrojmë zgjidhje të shpejtë, serioze  në rastet e 
vështirësive afatshkurtra financiare ose të projekteve të 
rëndësishme. Një kredi te ne mund të merret – ndryshe 
nga një kredi bankare – fare thjesht dhe në çdo kohë. Dhe, 
për shkak të kredisë hipotekare nuk rrezikoni  të hidhesh 
në Zyrën e Përmbarimit (“Betreibungsamt”), pasi që këtu 
nuk keni detyrim të ripagesës.
Fjala kyç "ndërprerja e kredisë" - a ështüe kjo diçka që 
përdoret shpesh nga klientët tuaj?
Po, nga shumica e tyre. Nëntë nga dhjetëprej tyre e marrin 
sërish makinën e tyre brenda pak javësh sapo paga, 
bonusi, ose “rroga e trembëdhjetë” t`u jetë derdhur në 
llogari.

Auto-Pfandhaus.ch GmbH

Junkerstrasse 57
8238 Büsingen
www.auto-pfandhaus.ch
Telefon: +41 44 867 13 31
Mobil: +41 76 480 18 44
E-Mail: info@auto-pfandhaus.ch 

Drejtorët menaxhues: C. Domeniconi (djathtas) & A. Lötscher (majtas)

Shërbim i shpejtë dhe diskret
Pikërisht për rastet e tilla është specializu-
ar Auto-Pfandhaus.ch, e themeluar në vi-
tin 2007. «Te ne vijnë, nga njëra anë, ata 
persona që kanë nevojë të tejkalojnë një 
krizë financiare të shkaktuar prej mospa-
gesës së faturave nga klientët ose kur për-
ballen me ndonjë porosi të madhe. Ndërsa 
nga ana tjetër, këtë e bëjnë personat që 
kanë nevojë për para në mënyrë të shpejtë 
dhe joburokratike, që të mund ta reali-
zojnë një investim, mundësia për të cilin u 
ofrohet pikërisht tash ndërsa pas një jave 

jo më», sqaron Cedric Domeniconi, njëri 
nga dy themeluesit zviceranë dhe drejtor i 
firmës.

"Qasja jonë ëshë fare e thjeshtë: Ne nuk 
verifikojmë as aftësinë kreditore dhe as të 
kaluarën. Gjëja e vetme që ne e verifi-
kojmë është vetura, pasi që ajo është sigu-
ria jonë: A i takon ajo me të vërtetë klien-
tit dhe sa kushton? Nëse makina ka një 
vlerë prej së paku 7000 frangash dhe nuk 
është blerë me leasing, ne e japim shpejt 
dritën e gjelbër.

 Specialist serioz me përvojë të gjatë
Auto-Pfandhaus, gjatë kohës mbi dhjetëvje-
çare të ekzistimit ka marrë peng qindra vetu-
ra. Nga ana tjetër, klientët, sipas rregullit i 
marrin në dorë paratë gjatë ditëve të punës, 
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