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1. Licencë nr. 43, datë 16.02.2018, “Për të vepruar si institucion i parasë elektronike 
në Republikën e Shqipërisë”

2. Vendim i Guvenatorit nr. prot. 1070, datë 20.02.2018, “Mbi revokimin e licencës 
të subjektit financiar jobankë “Union Financiar Tiranë” sh.a.”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 15.03.2018, “Për miratimin e një 
ndryshimi në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat””

4. Vendim i Guvenatorit nr. prot.1743, datë 28.03.2018, “Për dhënien e miratimit 
paraprak për ushtrimin e veprimtarisë  financiare shtesë nga subjekti financiar 
jobankë “Tirana Factoring & Lease” sh.a.”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 28.03.2018, “Për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore 
në Bankën e Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 28.03.2018, “Për miratimin e “Pasqyrave 
financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017””
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11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 04.04.2018, “Për miratimin e rregullores 
“Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme””

12.   Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 20, numër 1, shkurt 2018 53



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 2

Prill 2018

vëllimi 20
numër 2
Prill 2018

6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 2

Prill 2018

vëllimi 20
numër 2
Prill 2018

6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

                       

L I C E N C Ë
Nr. 43, datë 16.02.2018

PËR TË VEPRUAR SI INSTITUCION I PARASË ELEKTRONIKE
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, 
të këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar; Banka e Shqipërisë i jep shoqërisë 
“UNION FINANCIAR TIRANë” Sh.A. licencën si institucion i parasë 
elektronike, për të ushtruar veprimtaritë financiare të përshkruara në 
aneksin bashkëlidhur.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

                  
   

                                                                                                                   
GUVERNATOR 

       
            GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

                                                                                                       

Tiranë më 16.02.2018
                                                                        

ANEKS

                                                                                            
LICENCA NR. 43

VEpRIMTARITë E LEJUEShME pëR “UNION FINANCIAR TIRANë” 
Shh.A.

Institucioni i parasë Elektronike “UNION FINANCIAR TIRANë” Sh.A., 
në bazë të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006,  “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 
01, datë 17.01.2013 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
e ndryshuar; është licencuar të kryejë veprimtarinë financiare të emetimit 
të parasë elektronike, si dhe veprimtaritë e mëposhtme:

1. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave;

2. këmbim valutor;

3. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 
për të gjitha veprimtaritë e mësipërme. 

GUVERNATOR

GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI

Nr. 1070 Prot.                                     Tiranë, 20.02.2018
                                                                        
   

VENDIM

MBI REVOKIMIN E LICENCËS TË SUBjEKTIT FINANCIAR jOBANKË
“UNION FINANCIAR TIRANË” SH.A.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 31, pika 1, të rregullores “për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar 
me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; dhe të shtojcës nr. 3, pika 4, të 
rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen 
e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, 
datë 26.05.2010, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e 
ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDOSA:

1. Revokimin e licencës nr. 1, datë 08.12.1999, të shoqërisë “UNION 
FINANCIAR TIRANë” Sh.A. për ushtrimin e veprimtarive financiare.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të kryejë çregjistrimin nga 
regjistri i subjekteve financiare jobanka të licencuara të shoqërisë 
“UNION FINANCIAR TIRANë” Sh.A.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

GUVERNATOR

GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 21, datë 15.3.2018

PËR 
MIRATIMIN E NjË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “MBI MINIMUMIN 

E REzERVËS SË DETYRUAR MBAjTUR NË BANKËN E SHQIPËRISË 
NGA BANKAT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19 dhe nenit 43, shkronjat “a” dhe 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; si dhe bazuar në propozimin e Departamentit të 
Operacioneve Monetare dhe Departamentit të Statistikave Financiare, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, i ndryshuar, bëhet ndryshimi 
i mëposhtëm:

 Përmbajtja e Anekseve 1 dhe 2, pjesë përbërëse e rregullores sipas 
nenit 20 të saj, ndryshon sipas përmbajtjes së Anekseve 1 dhe 2, 
bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Operacioneve 
Monetare dhe Departamenti i Statistikave Financiare. 

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamenti i 
kërkimeve me publikimin në Buletinin Zyrtar dhe në faqen e internetit 
të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI

Nr. 1743 prot. Tiranë, më 28.03.2018

VENDIM 
Nr.1743, datë 28.03.2018

PËR
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË 

FINANCIARE SHTESË NGA SUBjEKTI FINANCIAR jOBANKË 
“TIRANA FACTORING & LEASE” SH.A.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 16, pika 1, dhe nenit 18 të rregullores 
“për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; dhe të shtojcës nr. 
3, pika 5, të rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me 
vendimin nr. 36, datë 26.05.2010, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, e ndryshuar; pasi u njoha me kërkesën e subjektit 
financiar jobankë “TIRANA FACTORING & LEASE” Sh.A., dhe bazuar 
në propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 
 

 VENDOSA: 

1. Miratimin paraprak për subjektin financiar jobankë “TIRANA 
FACTORING & LEASE” Sh.A., për ushtrimin e veprimtarisë financiare 
shtesë të:

 - këmbimit valutor.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

GUVERNATOR

GENT SEjKO

Konceptoi: G. Muho  

Pranoi.: L. Shehi 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 22, datë 28.3.2018

PËR
MBAjTjEN  E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHjEVE TË RIBLERjES DHE TË ANASjELLA TË RIBLERjES 
DHE TË NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOzITËS NjËDITORE DHE TË 

KREDISË NjËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.25 për qind, normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (REpO dhe 
REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.25 për qind, normën e interesit 
që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për depozitën 
njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 2.25 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve për 
publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të internetit 
dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
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ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 23, datë 28.03.2018

PËR 
MIRATIMIN E “PASQYRAVE FINANCIARE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN 2017”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “l”, dhe të nenit 69, 
pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Sistemeve të 
pagesave, kontabilitetit dhe Financës, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2017”, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. pasqyrat financiare të miratuara sipas pikës 1 të këtij vendimi dhe 
opinioni i audituesit të jashtëm, janë pjesë përbërëse e Raportit 
Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017.

3. Ngarkohen me zbatimin e këtij vendimi Departamenti i Sistemeve të 
pagesave, kontabilitetit dhe Financës dhe Departamenti i politikës 
Monetare.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 24, datë 28.03.2018

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ORGANIzIMIN 

DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT KOMBËTAR TË SISTEMIT TË 
PAGESAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, paragrafi 4, shkronja “dh”, 
nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 të ligjit nr. 133/2013, 
datë 29.04.2013, “për sistemin e pagesave”; me propozimin e 
Departamentit të Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për organizimin dhe funksionimin e komitetit 
kombëtar të Sistemit të pagesave”, miratuar me vendimin nr. 37, 
datë 25.06.2014, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

 
a) Në nenin 4, pika 1, shkronja “e” ndryshon me përmbajtje si vijon:

 “një ose më shumë përfaqësues në nivel ekzekutiv nga ministritë të 
cilat mbulojnë funksionet në vijim, në cilësinë e anëtarit: 
i. thesarin e shtetit;
ii. të drejtën për të propozuar akte ligjore të hartuara nga Banka e 

Shqipërisë; 
iii. mbrojtjen e konsumatorit;
iv. regjistrin e gjendjes civile;
v. luftën kundër krimit kibernetik; 
vi. inovacionin dhe dixhitalizimin e shërbimeve publike (e-government); 
vii. dërgesat e emigrantëve; 
viii. si dhe funksione të tjera, të cilat, në varësi të objektivave dhe projekteve, 

mund të ndërlidhen me funksionin e Komitetit.”; 
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b) Në nenin 4, shkronjat “f”, “g” dhe “h” shfuqizohen;

c) Në nenin 4, pas shkronjës “k”, shtohet  shkronja “l”  me përmbajtje 
si më poshtë:

 
 “një përfaqësues në nivel ekzekutiv nga institucionet financiare 

jobanka, të cilat kryejnë veprimtarinë e transfertave dhe pagesave 
dhe/ose të parasë elektronike dhe operatorët e infrastrukturës, të 
licencuar në bazë të ligjit “Për Sistemin e Pagesave”, në cilësinë 
e Anëtarit; përfaqësuesit mund të marrin pjesë në mbledhje me 
përfaqësim ose në formë individuale.”;  

d) Në nenin 4, pika 3  ndryshon me përmbajtje si vijon:

 “Në mbledhjen e Komitetit, në varësi të tematikave të përcaktuara 
në rendin e ditës, mund të marrin pjesë si vëzhgues aktorë të tjerë 
kryesorë të sistemit të pagesave dhe infrastrukturës së tregjeve 
financiare të tillë si: shoqëritë utilitare, shoqëritë e telekomunikacionit, 
përfaqësues të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, përfaqësues 
të Autoritetit të Konkurrencës, ekspertë të huaj të fushës së sistemeve 
apo shërbimeve të pagesave etj.”;

e) Në nenin 4, pika 4, adresa elektronike e komitetit kombëtar të 
Sistemit të pagesave“ ndryshon nga “komiteti@bankofalbania.org” 
në “komitetikSp@bankofalbania.org”;

  
f) Në nenin 6, pika 1 ndryshon me përmbajtje si vijon: 

 “Komiteti mblidhet si rregull të paktën 1 herë në vit, si dhe me 
kërkesë të anëtarëve me të drejtë vote, të përcaktuar në nenin 4, 
pika 1, sa herë gjykohet e nevojshme.”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe 
Financës për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamenti 
i kërkimeve për publikimin e tij në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 25, datë 28.03.2018

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR ARKËN 

NUMIzMATIKE PËR SHITjE NË BANKËN E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozim të Departamentit të kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për Arkën Numizmatike për Shitje në Bankën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 71, datë 02.09.2015, të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 3, shtohet pikat 11 me përmbajtje si më poshtë: 

 “Limiti i vlerave të Arkës Numizmatike për Shitje” – konsiderohet 
sasia maksimale e lejuar që mbahet gjendje në ANSH për çdo 
artikull.”;

b) Në nenin 5, pikat 1 dhe 2 ndryshojnë përmbajtjen si më poshtë:

 “Kërkesa për furnizimin e Arkës Numizmatike për Shitje me 
koleksionin numizmatik, pjesë e fondit të miratuar për shitje, bëhet 
nga Drejtori i Departamentit të Kërkimeve, shoqëruar me formularin 
në Aneksin 1 bashkëlidhur dhe pjesë e kësaj rregulloreje.” 

 “Furnizimi i Arkës Numizmatike për Shitje me koleksionin numizmatik, 
pjesë e fondit të miratuar për shitje, bëhet nga Zyra e Arkës Stok, 
bazuar në kërkesën sipas pikës 1 më sipër, drejtuar Drejtorit të 
Departamentit të Emisionit, dhe shoqërohet me formularin në Aneksin 
2 bashkëlidhur dhe pjesë e kësaj rregulloreje, i cili plotësohet dhe 
nënshkruhet nga dorëzuesit dhe marrësi në dorëzim.”;
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c) Në nenin 5, pikës 7 i shtohet paragrafi i dytë si më poshtë:

 “Specialisti i Arkës Numizmatike për Shitje, i ngarkuar me shitjen, 
ka të drejtën e nënshkrimit të faturës tatimore në emër të Bankës 
së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të rregullores “Për nënshkrimet e 
autorizuara në Bankën e Shqipërisë.”;

d) Në nenin 5, shtohet pika 14 si më poshtë:

 “Dokumentacioni kontabël i Arkës Numizmatike për Shitje mbahet 
në Arkivin e Bankës së Shqipërisë, bazuar në aktet rregullative të 
Bankës së Shqipërisë të miratuara për këtë qëllim.”;

e) Neni 6 ndryshon përmbajtje si më poshtë:

“Neni 6
Limiti i vlerave në Arkën Numizmatike për Shitje

1. Limitet e Arkës Numizmatike për Shitje për çdo artikull përcaktohen si 
më poshtë:

a) Monedha me metal ar, 2 copë për çdo prerje ose artikull;
b) Monedha me metal argjend, 12 copë për çdo prerje ose artikull;
c) Monedha me metal të thjeshtë, 130 copë për çdo prerje ose artikull;
d) Kartëmonedha, 130 copë për çdo prerje ose artikull;
e) Katalogë apo botime të fushës edukative, 30 copë. 

2. Furnizimet sipas shkronjës “b” bëhen në sasi prej 10 copësh (ose 
shumëfisha të 10-ës në rastin e kërkesave të veçanta të klientëve). 
Furnizimet për shkronjat “c” dhe “d” bëhen në sasi prej 100 copësh 
(ose shumëfisha të 100–ës në rastin e kërkesave të veçanta të klientëve) 
për çdo artikull.

3. Limitet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni mund të tejkalohen 
vetëm në rastin e furnizimit nga Arka Stok Numizmatike për kërkesa të 
klientëve me sasi të cilat nuk plotësohen me këto limite.

4. Në rastet e tejkalimit të limiteve të gjendjes së Arkës Numizmatike 
për Shitje, për artikujt e blerë dhe të konfirmuar me dokumentin e 
pagesës nga klienti, punonjësi i ANSH-së kujdeset që brenda 15 
ditëve të mbyllë veprimet me klientët. Drejtori i Departamentit merr 
masat e nevojshme për respektimin e limiteve të caktuara, duke kthyer 
fondet pranë Zyrës së Arkës Stok. 

5. Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Zyrës së Muzeut mbikëqyrin respektimin 
e limiteve për rastet e tejkalimit sipas pikave 2 dhe 3 të këtij neni dhe 
informojnë Drejtorin e Departamentit.”;

f) Në nenin 8, pika 3, shkronja “c” ndryshon përmbajtjen si më 
poshtë:
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“Mbas realizimit të blerjes dhe tërheqjes së mallit nga Arka Numizmatike 
për Shitje, klientët nuk kanë të drejtë të kthejnë mbrapsht mallin e blerë.”;

g) Neni 9 ndryshon përmbajtje si më poshtë:

“Neni 9
Zëvendësimi i përkohshëm i punonjësit të ngarkuar me vlera

1. Çdo fillimviti, administratori i drejtpërdrejtë që ka në varësi 
Departamentin e Kërkimeve miraton punonjësi/it që shërbejnë për 
zëvendësimin e përkohshëm të punonjësit të ngarkuar me vlera në 
Arkën Numizmatike për Shitje gjatë vitit ushtrimor.

2. Zëvendësimi i përkohshëm i punonjësit të ngarkuar me vlera për një 
periudhë deri në 2 javë kryhet me miratimin e Drejtorit të Departamentit 
të Kërkimeve, përmes postës elektronike të institucionit. Zëvendësimi 
mbi këtë afat kryhet me urdhër të Guvernatorit, duke zbatuar procedurat 
e përcaktuara në rregulloren “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, rregulloren “Mbi administrimin dhe përdorimin 
e çelësave dhe kodeve të kombinatorëve numerikë të dyerve, në 
Bankën e Shqipërisë”.

 
3. Miratimi i drejtorit dhe urdhri për zëvendësimin e përkohshëm, sipas 

pikës 2 të këtij neni përcakton kohën e zëvendësimit, punonjësin që 
dorëzon përkohësisht detyrën dhe vlerat në ngarkim, punonjësin që 
merr në dorëzim përkohësisht detyrën dhe vlerat në ngarkim, si dhe 
punonjësin(it) që mbikëqyrin procesin. 

4. Dorëzimi dhe marrja në ngarkim e vlerave monetare realizohet nga 
dorëzuesi dhe marrësi në dorëzim, në prani të punonjësit(ve) të tjerë të  
caktuar sipas pikës 1 të këtij neni. 

5. Në përfundim të dorëzimit dhe marrjes në ngarkim të gjendjes fizike 
të vlerave në arkë, hartohet procesverbali për kontrollin e sasisë 
dhe vlerave të dorëzuara dhe marra në ngarkim, duke specifikuar 
rakordimin e të dhënave të gjendjes fizike të arkës me gjendjen 
kontabël.

6. Procesverbali nënshkruhet nga dorëzuesi, marrësi në dorëzim 
dhe punonjësi(it) e caktuar sipas pikës 1 të nenit 10. Një kopje e 
procesverbalit lidhet me dokumentin e inventarit të arkës.

7. Me marrjen në dorëzim të detyrës bëhen dhe dorëzimi dhe marrja në 
dorëzim e çelësave dhe kodeve përkatëse të të ngarkuarit me vlera të 
ANSH-së.”.

2. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve në Bankën e Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 27, datë 04.04.2018

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR KREDINË KONSUMATORE 

DHE KREDINË HIPOTEKARE

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 44 dhe 45 të ligjit nr. 9902, datë 
17.04.2008, “për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar; si dhe nenit 
124 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të 
Stabilitetit Financiar, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare”, 
miratuar me vendimin nr. 48, datë 01.07.2015, të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në nenin 5, pika 2, kryhen ndryshimet e mëposhtme:

i) pas shkronjës “i” shtohen shkronjat “j” dhe “k” me përmbajtjen e 
mëposhtme:
“j. “paketë e kombinuar (tying practice)” - është ofrimi i një kredie në një 

paketë, së bashku me produkte ose shërbime të tjera të dallueshme 
financiare, të lidhura me kredinë e ofruar, ku kredia nuk i ofrohet 
konsumatorit e veçuar nga këto produkte ose shërbime të tjera; 

k. “paketë e agreguar (bundling practice)” - është ofrimi i një kredie në 
një paketë, së bashku me produkte ose shërbime të tjera të dallueshme 
financiare, ku kredia mund t’i ofrohet konsumatorit edhe e veçuar nga 
këto produkte ose shërbime të tjera, por jo domosdoshmërisht me të 
njëjtat terma dhe kushte që do të ofrohej së bashku me këto produkte 
dhe shërbime plotësuese.”;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 2

Prill 2018

vëllimi 20
numër 2
Prill 2018

24 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 25

b) Në nenin 6, kryhen ndryshimet e mëposhtme:

i) Në pikën 2 shkronja “f”, pas togfjalëshit “procedurat për 
ndryshimin e saj.”, shtohet fjalia “Në rastet e kredive me norma të 
ndryshueshme interesi, indeksi orientues që përdoret në llogaritjen e 
normës së interesit, duhet të jetë i qartë, i përdorshëm, objektiv dhe 
i verifikueshëm në çdo rast, nga palët e kontratës së kredisë;”,

ii) Në pikën 2, pas shkronjës “q” shtohen shkronjat “r”, “s”, “t”, “u” 
dhe “v” me përmbajtjen e mëposhtme:

“ r. ekzistencën e të drejtës së konsumatorit për zëvendësimin e sendit/
pasurisë (kolateralit) të dhënë si garanci për mospagimin e kredisë, si 
dhe kushtet që duhen plotësuar për ta përfituar këtë të drejtë; 

s. ekzistencën e së drejtës për të konvertuar monedhën e kredisë në një 
monedhë tjetër, siç parashikohet në nenin 9/1, të kësaj rregulloreje; 

t. ekzistencën e së drejtës së konsumatorit për t’u njoftuar në rastet e 
parashikuara në pikën 3 të nenit 9/1 të kësaj rregulloreje;

u. mundësitë (nëse ekzistojnë) që banka i ofron konsumatorit për zbutjen 
e rrezikut të kursit të këmbimit, për kreditë në monedhë të ndryshme 
nga monedha në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat (që mund 
të përfshijnë, por pa u kufizuar në: ofrimin e instrumenteve financiare 
mbrojtëse etj.), si dhe kushtet që duhet të plotësohen për të përdorur 
këto mundësi;

v.  një shembull të detajuar, sipas aneksit nr.3 të kësaj rregulloreje, që 
synon të tërheqë vëmendjen e konsumatorit, në rastet kur të ardhurat e 
konsumatorit janë në monedhë të ndryshme nga monedha e përfitimit 
të kredisë, duke paraqitur ndikimin e nënçmimit të supozuar të kursit të 
këmbimit, mbi vlerën e pagesave të kredisë.”,

iii) Në pikën 4, pas togfjalëshit “të parashikuar në aneksin nr. 1”, 
shtohet togfjalëshi “dhe aneksin nr. 3”;

c) Në nenin 7, kryhen ndryshimet e mëposhtme:

i) Në pikën 2, shkronja “f”, pas togfjalëshit “për çdo ndryshim të 
mundshëm”, shtohet togfjalëshi “Në rastet e kredive me norma të 
ndryshueshme interesi, indeksi orientues që përdoret në llogaritjen e 
normës së interesit, duhet të jetë i qartë, i përdorshëm, objektiv dhe 
i verifikueshëm në çdo rast nga palët e kontratës së kredisë;”,

ii) Në pikën 2, pas shkronjës “p”, shtohen shkronjat “q”, “r”, “s” dhe 
“t” me përmbajtjen e mëposhtme:

“q. të drejtën e konsumatorit për zëvendësimin e sendit/pasurisë 
(kolateralit) të dhënë si garanci për mospagimin e kredisë, si dhe 
kushtet që duhet të plotësohen, për ta përfituar këtë të drejtë; 

r. të drejtën për ta konvertuar monedhën e kredisë në një monedhë tjetër, 
siç parashikohet në nenin 9/1, të kësaj rregulloreje;

s. të drejtën e konsumatorit për t’u njoftuar, në rastet e pikës 3 të nenit 
9/1 të kësaj rregulloreje;

t. mundësitë (nëse ekzistojnë) që banka i ofron konsumatorit për zbutjen 
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e rrezikut të kursit të këmbimit për kreditë në monedhë të ndryshme 
nga monedha në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat (që mund 
të përfshijnë, por pa u kufizuar në: ofrimin e instrumenteve financiare 
mbrojtëse etj.), si dhe kushtet që duhet të plotësohen për të përdorur 
këto mundësi.”;

d) pas nenit 9, shtohen nenet 9/1 dhe 9/2 me përmbajtjet e  
 mëposhtme:

“Neni 9/1
E drejta e konvertimit të monedhës së kredisë 

1. Konsumatori ka të drejtë të kërkojë konvertimin e monedhës së kredisë 
në monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat. Konvertimi mund të 
kryhet bazuar në rezultatet e analizës apo të vlerësimit më të fundit të 
bankës, mbi monedhën në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat. 

2. Në rastet e konvertimit të monedhës së kredisë në monedhën në 
të cilën gjenerohen të ardhurat, sipas pikës 1 të këtij neni, kursi i 
këmbimit me të cilin do të realizohet konvertimi i monedhës së kredisë, 
do të jetë kursi zyrtar i bankës në ditën që kryhet konvertimi, nëse nuk 
përcaktohet ndryshe në kontratë. 

3. Banka, për kredinë në monedhë të ndryshme nga monedha në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat, njofton këtë të fundit (nëpërmjet një 
shkrese ose një mjeti të qëndrueshëm komunikimi, sipas formës së 
përcaktuar në kontratën ndërmjet palëve), në rastet kur, si rezultat i 
ndryshimit të kursit të këmbimit, vlera e kësteve të rregullta të pagesës 
rritet me më shumë se 20% nga vlera që do të rezultonte, nëse do të 
aplikohej kursi i këmbimit midis monedhës së kredisë dhe monedhës 
në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat, në datën e nënshkrimit të 
kontratës.

4. Njoftimi i përcaktuar në pikën 3 të këtij neni, përmban informacion për 
konsumatorin, mbi rritjen në vlerën e kësteve të pagueshme prej tij dhe 
të drejtën që ekziston për ta konvertuar tepricën e mbetur të kredisë në 
monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat, siç parashikohet në pikat 
1 dhe 2 të këtij neni.

Neni 9/2
Paketat e kombinuara dhe të agreguara 

1. Banka nuk mund të ofrojë paketa të kombinuara (tying practice) për 
konsumatorët. Banka mund të ofrojë paketa të agreguara (bundling 
practice).

2. Banka, pa rënë ndesh me pikën 1 të këtij neni, mund t’i ofrojë 
konsumatorit, së bashku me kontratën e kredisë edhe:

a) hapjen ose mbajtjen e një llogarie rrjedhëse për regjistrimin dhe 
kryerjen e transaksioneve të pagesave ose të një llogarie kursimi, e cila 
ka për qëllim të grumbullojë një shumë për të paguar/shlyer kredinë 
ose të ofrojë më shumë siguri për aftësinë paguese të konsumatorit;
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b) blerjen ose mbajtjen e një produkti/forme investimi, që i siguron 
konsumatorit të ardhura, si dhe mund të ofrojë më shumë siguri për 
aftësinë paguese të tij (konsumatorit);

c) një kontratë sigurimi të lidhur me kredinë.”;

e) Në nenin 11, kryhen ndryshimet e mëposhtme:

i) Në pikën 2, pas togfjalëshit “në aneksin nr. 2”, shtohet togfjalëshi 
“dhe aneksin nr. 3”,

ii) Në pikën 3, togfjalëshi “në nenin 7 të kësaj rregulloreje”, ndryshon 
në togfjalëshin “në nenet 7, 9/1 dhe 9/2 të kësaj rregulloreje”;

f)  përmbajtja e Tabelave 2 dhe 4, përkatësisht pjesë përbërëse  
 e Anekseve 1 dhe 2, ndryshon sipas përmbajtjes bashkëlidhur  
 këtij vendimi;

g)  pas Aneksit 2, shtohet Aneksi 3, sipas përmbajtjes bashkëlidhur  
 këtij vendimi.

2. kërkesat e reja të parashikuara në këtë vendim do të zbatohen 
vetëm për kontratat e kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare, 
të cilat do të lidhen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë 
për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi në 1 qershor 2018. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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ANEKS NR. 1

2. Përshkrimi i karakteristikave kryesore të produkteve të kredisë
Lloji i kredisë

Vlera totale e kredisë dhe monedha
(Nënkupton kufirin maksimal ose shumën totale të disponueshme të 
kredisë)

Nëse është e aplikueshme 
kredia është në monedhë të ndryshme nga ajo në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat

Nëse është e aplikueshme 
Vlera e këstit të kredisë, e shprehur në monedhën në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat, mund të ndryshojë.

Ju do të merrni një njoftim në rastet kur, si rezultat i ndry-
shimit të kursit të këmbimit, kësti i kredisë [i shprehur në 
monedhën në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat] 
tejkalon vlerën [shtoni shumën në monedhën në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat, e cila është pothuaj 
20% më e lartë se kundërvlera e këstit që do të rezultonte 
nëse do të aplikohej kursi i këmbimit midis monedhës së 
kredisë dhe monedhës në të cilën konsumatori gjeneron të 
ardhurat, në datën e nënshkrimit të kontratës]. 

Ju do të keni mundësinë të konvertoni monedhën e kredisë 
në [monedhën në të cilën gjeneroni të ardhurat], nëse 
plotësohen [kushtet].  

(nëse është e aplikueshme) Ju do të keni mundësinë të 
përdorni [shtoni llojet e instrumenteve financiare që banka 
i ofron konsumatorit për t’u mbrojtur nga rreziku i kursit të 
këmbimit] dhe [kushtet].  

kushtet që rregullojnë tërheqjen e fondeve
(Nënkupton si dhe kur do merren paratë)

kohëzgjatja e kontratës së kredisë

këstet dhe, kur është e mundur, mënyra se si do të shlyhen 
këstet

Konsumatori duhet të paguajë:
(shuma, numri dhe frekuenca e pagesave që do të kryhen 
nga konsumatori - me një shembull të personalizuar)
Interesa dhe/ose komisionet do të paguhen në mënyrën 
e mëposhtme:

Shuma totale që konsumatori do të ketë për të paguar 
(Nënkupton shumën e fondeve të mundshme për t’u marrë hua, plus 
interesat dhe kostot e mundshme që lidhen me kredinë)

(Shuma e totalit të kredisë dhe totalit të kostos së kredisë)

Nëse është e aplikueshme
Garanci/siguri të nevojshme
(Përshkrimi i garancisë që do të ofrohet në lidhje me kontratën e 
kredisë)

Lloje të garancive
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4. Aspekte të tjera të rëndësishme ligjore

E drejta për t’u tërhequr
Konsumatori ka të drejtë për t’u tërhequr nga kontrata e kredisë 
brenda një periudhe kohore prej 14 ditësh kalendarike.

Shlyerja (pagesa) e kredisë para afatit të maturimit
Konsumatori ka të drejtë të kryejë në çdo kohë, para afatit të 
maturimit, shlyerjen e pjesshme ose të plotë të kredisë.

Mundësia e zëvendësimit të sendit/pasurisë (kolateralit) [Vendosni kushtet e zëvendësimit të sendit/pasurisë 
(kolateralit)]

Nëse është e aplikueshme 
produkte/shërbime shtesë: 

(Ky informacion është opsional për bankën.)
Çdo produkt/shërbim shtesë i ofruar nga banka, së 
bashku me kontratën e kredisë, që nuk është përmendur 
në seksionet e mësipërme. 

Informacion mbi produktet/shërbimet shtesë të ofruara 
nga banka:

[Vendosni llojin e produkteve të ofruara]

Për shembull: “llogari rrjedhëse e lidhur me kredinë”; 
“llogari kursimi e lidhur me kredinë”; “produkte/forma 
investimi”; “kontratë sigurimi e lidhur me kredinë”; etj.

Nëse banka ofron një mjet (llogari) kursimi në paketën e 
kredisë, duhet të sqarohet norma përkatëse e interesit.

Nëse është e aplikueshme 
Banka ka të drejtën e kompensimit, në rastin e shlyerjes 
së kredisë para afatit të maturimit. 

(Përcaktimi i kompensimit sipas nenit 10 të kësaj 
rregulloreje)

Informimi në rast refuzimi të kredisë

Banka duhet të informojë konsumatorin, menjëherë dhe pa 
komisione, nëse një aplikim për kredi është refuzuar, duke i vënë 
në dispozicion arsyet mbi të cilat është bazuar ky refuzim. Kjo 
nuk aplikohet nëse dispozitat e këtij informacioni janë të ndaluara 
nga ligjet e Republikës së Shqipërisë.

Mënyra e njoftimit dhe e marrjes së pëlqimit të konsuma-
torit, në rastin e ndryshimeve të kushteve, të cilat sjellin 
pasoja në bazë të kontratës

Skema e brendshme e ankimimit të konsumatorit kundrejt 
bankës

Departamenti/njësia respektive (adresa dhe numri i 
telefonit) ku do të drejtohen rastet e ankimimit 

periudha kohore gjatë së cilës banka ka detyrime që 
rrjedhin nga informacioni parakontraktor.

Ky informacion është i vlefshëm prej datës…/..../....      
deri në datën …/..../...

     Konsumatori
       (Konfirmon marrjen e informacionit parakontraktor)

                    ___________________
                    (Emër Mbiemër, Nënshkrimi)

Datë/Muaj/Vit: _______/ ______/_______
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ANEKS NR. 2

2. Përshkrimi i karakteristikave kryesore të produkteve të kredisë

qëllimi i produktit Qëllimi për të cilin akordohet kredia hipotekare (blerjen ose ndërti-
min e plotë ose të pjesshëm të një prone të destinuar për banim)

Lloji dhe përshkrimi i produktit Ky seksion duhet të japë një përshkrim të shkurtër, por të qartë të 
produktit. 

Vlera totale e kredisë  dhe monedha
(Nënkupton shumën totale të disponueshme të kredisë)

Nëse është e aplikueshme 
kredia është në monedhë të ndryshme nga ajo në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat

Nëse është e aplikueshme 
Vlera e këstit të kredisë, e shprehur në monedhën në të cilën 
konsumatori gjeneron të ardhurat, mund të ndryshojë.

Ju do të merrni një njoftim në rastet kur, si rezultat i ndryshimit të 
kursit të këmbimit, kësti i kredisë [i shprehur në monedhën në të 
cilën konsumatori gjeneron të ardhurat] tejkalon vlerën [shtoni 
shumën në monedhën në të cilën konsumatori gjeneron të ardhurat, 
e cila është pothuaj 20% më e lartë se kundërvlera e këstit që do 
të rezultonte nëse do të aplikohej kursi i këmbimit midis monedhës 
së kredisë dhe monedhës në të cilën konsumatori gjeneron të 
ardhurat, në datën e nënshkrimit të kontratës]. 

Ju do të keni mundësinë të konvertoni monedhën e kredisë në 
[monedhën  në të cilën gjeneroni të ardhurat] nëse plotësohen 
[kushtet].  

(nëse është e aplikueshme) Ju do të keni mundësinë të përdorni 
[shtoni llojet e instrumenteve financiare që banka i ofron konsumato-
rit për t’u mbrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit] dhe [kushtet].  

kushtet që rregullojnë tërheqjen e fondeve
(Nënkupton si dhe kur do merren paratë)

këstet dhe tabela e amortizimit të kredisë (plani i shlyerjeve)

Banka duhet të japë një tabelë përmbledhëse të amortizimit të 
kredisë të personalizuar, e cila duhet të përmbajë të paktën:

- pagesat mujore ose tremujore, sipas frekuencës (periodicitetit) së 
pagesave të përcaktuara në kontratë për të gjithë kohëzgjatjen e 
kredisë.

Tabela duhet të përmbajë të dhëna mbi:

- vlerën e kryegjësë së paguar;
- vlerën e interesit;
- kryegjënë e papaguar;
- vlerën e çdo kësti;
- shumën e kryegjësë dhe interesit.

Kjo tabelë ilustruese duhet të përmbajë një shënim ku të shprehet 
qartë nëse kredia hipotekare e propozuar mbart një normë interesi 
të ndryshueshme.

kohëzgjatja e kontratës së kredisë

Shuma totale që konsumatori do të ketë për të paguar
(Nënkupton shumën e fondeve të mundshme për t’u marrë hua plus 
interesat dhe kostot e mundshme që lidhen me kredinë)

(Shuma e totalit të kredisë dhe totalit të kostos së kredisë)

Garanci/siguri të nevojshme

Lloje të garancive. Duhet të shprehet qartë nëse si garanci do të 
përdoret një hipotekë mbi një pasuri ose garanci tjetër që përdoret 
zakonisht, dhe nëse është i nevojshëm një vlerësim i kolateralit, si 
dhe nëpërmjet kujt do të kryhet ky vlerësim.

(Nëse është e aplikueshme) 
Duhet të paraqitet:
- shuma maksimale e disponueshme e kredisë, në raport me vlerën 
e garancisë [shtoni raportin kredi ndaj vlerës së garancisë]. Ky 
raport duhet të shoqërohet me një shembull në terma absolutë, për 
të shprehur shumën maksimale që mund të merret hua për një vlerë 
të caktuar të garancisë; ose 
- vlera minimale e garancisë që kërkohet për të akorduar shumën e 
ilustruar të kredisë [shtoni vlerën e garancisë]. 
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4. Aspekte të tjera të rëndësishme ligjore

E drejta për t’u tërhequr
Konsumatori ka të drejtë për t’u tërhequr nga kontrata 
e kredisë brenda një periudhe kohore prej 7 ditësh 
kalendarike.

 Shlyerja para afatit të maturimit (Përcaktimi i kompensimit sipas nenit 13 të kësaj 
rregulloreje)

Mundësia e zëvendësimit të sendit/pasurisë 
(kolateralit)

[Vendosni kushtet e zëvendësimit të sendit/pasurisë 
(kolateralit)]

Nëse është e aplikueshme 
produkte/shërbime shtesë: 

(Ky informacion është opsional për bankën)
Çdo produkt/shërbim shtesë i ofruar nga banka, 
së bashku me kontratën e kredisë, që nuk është 
përmendur në seksionet e mësipërme. 

Informacion mbi produktet/shërbimet shtesë të 
ofruara nga banka:

[Vendosni llojin e produkteve të ofruara]

Për shembull: “llogari rrjedhëse e lidhur me 
kredinë”; “llogari kursimi e lidhur me kredinë”; 
“produkte/forma investimi”; “kontratë sigurimi e 
lidhur me kredinë”; etj.

Nëse banka ofron një mjet (llogari) kursimi në pak-
etën e kredisë, duhet të sqarohet norma përkatëse 
e interesit.

Mënyra e njoftimit dhe e marrjes së pëlqimit të 
konsumatorit, në rast ndryshimesh të kushteve, të 
cilat sjellin pasoja në bazë të kontratës

Skema e brendshme e ankimimit të konsumatorit 
kundrejt bankës

Departamenti/njësia respektive e bankës (adresa 
dhe numri i telefonit) ku do të drejtohen rastet e 
ankimimit.

periudha kohore gjatë së cilës Banka ka detyrime 
që rrjedhin nga informacioni parakontraktor

Ky informacion është i vlefshëm prej datës  
…/..../... 
deri në datën  …/..../....

   Konsumatori
(Konfirmon marrjen e informacionit parakontraktor)

                                             
 __________________
  (Emër Mbiemër, Nënshkrimi)

     Datë/Muaj/Vit: _______/ ______/_______
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ANEKS NR. 3

SHEMBULL ILUSTRUES PËR RREZIKUN E KURSIT TË KËMBIMIT PËR KREDINË NË MONEDHË TË 
NDRYSHME NGA AJO E GJENERIMIT TË TË ARDHURAVE

Tekst sqarues për konsumatorin

Kredidhënia në një monedhë të ndryshme nga ajo në të cilën gjenerohen të ardhurat, për konsumatorin që 
nuk është i mbrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit, shoqërohet me rreziqe të konsiderueshme. Për shembull, 
një nënçmim i fortë i kursit të këmbimit, do të shkaktonte vështirësi në aftësinë e konsumatorit për të shlyer 
kredinë. Këto vështirësi mund të sillnin pamundësi të shlyerjes së kredinë nga ana e konsumatorit, kthimin 
e kredisë në statusin “me probleme”, dhe mund të përfundonin në fillimin e procedurave për ekzekutimin e 
detyrimit nga ana e bankës. 

Ky aneks përmban një shembull me natyrë ilustruese dhe informuese, dhe nuk përfaqëson një pritshmëri apo 
angazhim ligjor nga kredidhënësi apo kredimarrësi. 

Konsumatori që aplikon për kredi në një monedhë të ndryshme nga ajo në të cilën gjeneron të ardhurat, 
nëpërmjet nënshkrimit të këtij dokumenti, vërteton se: 1) e ka marrë këtë dokument nga banka përpara 
lidhjes së kontratës së kredisë; 2) e ka kuptuar shembullin dhe efektet e mundshme nga lëvizjet në kursin e 
këmbimit; 3) është i bindur që mund të përballojë rreziqet që shoqërojnë kredinë. 

Dokumenti i nënshkruar është pjesë e analizës që bën banka për dhënien e kredisë tek konsumatori, por 
dokumenti i nënshkruar nuk e detyron bankën për dhënien e kredisë dhe as nuk e redukton përgjegjësinë 
që ka banka për të kryer analizën e saj të plotë për qëndrueshmërinë financiare të aplikuesit për kredi. 

Të dhëna për kredinë në monedhë të ndryshme nga monedha e gjenerimit të të ardhurave

Kredimarrësi:                  ...............
Kredidhënësi:                  Banka ...........

Lloji i kredisë (hipotekare/konsumatore): ..............................

Kohëzgjatja e kredisë: ..............................
Vlera e kredisë: ..............................

Njësia monetare: .................................

Kursi i këmbimit në datën e vlerësimit të planit ilustrues: ....................

Kundërvlera e kredisë në monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat: ........................

Norma efektive e interesit: ..........................

Indeksi orientues/norma referencë: ...........................

Marzhi: ....................

Të ardhurat mujore (bruto/neto) të huamarrësit në monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat 
(mesatare e 3 viteve të fundit): .........................................
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Tabelë 1. Kësti i kredisë dhe raporti i vlerës së këstit të kredisë ndaj të ardhurave 
(në %), sipas skenarëve të rrezikut të ndryshimit të kursit të këmbimit

Skenari 

Vlera e këstit 
e shprehur në 
monedhën e 

kredisë
(a)

kundërvlera e këstit 
në monedhën në të 
cilën gjenerohen të 

ardhurat
(b)

Të ardhurat
(mesatare mujore të 
3 viteve të fundit) në 
monedhën në të cilën 

ato gjenerohen
(c)

Raporti i vlerës së këstit 
ndaj të ardhurave

 (d) = (b)/(c)

kursi i këmbimit nuk 
ndryshon

Nënçmim i kursit të 
këmbimit me 5%

Nënçmim i kursit të 
këmbimit me 20%

Shënime:

- Në kolonën (a) banka paraqet vlerën e këstit, sipas planit të amortizimit të 
kredisë, në monedhën në të cilën është marrë kredia.

- Kolona (b) paraqet informacion mbi vlerën e këstit sipas planit të amortizimit 
të kredisë, të konvertuar në monedhën në të cilën konsumatori gjeneron të 
ardhurat, në rastet kur kursi i këmbimit nuk ndryshon (kursi në këtë rast është 
i njëjtë me kursin e këmbimit të datës kur i paraqitet ky shembull ilustrues 
konsumatorit) dhe në rastet kur kursi i këmbimit nënçmohet me 5% ose 20%.

- Kolona (c) paraqet informacion mbi të ardhurat mujore të 3 viteve të fundit 
të deklaruara nga konsumatori, të shprehura në monedhën në të cilën ato 
gjenerohen.

- Kolona (d) paraqet raportin e këstit (i shprehur në monedhën në të cilën 
gjenerohen të ardhurat) me të ardhurat e konsumatorit (mesatarja mujore e 
tre viteve të fundit).

                                                    

   
                         Konsumatori

                          (Konfirmon marrjen e këtij shembulli ilustrues)

                                   ___________________
                                                
    (Emër Mbiemër, Nënshkrimi)
                     

Datë/Muaj/Vit: _______/ ______/_______
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 30, datë 04.04.2018

PËR
MIRATIMIN E DELEGIMIT TË KOMPETENCËS PËR NËNSHKRIMIN 

E KONTRATËS  MIDIS BANKËS SË SHQIPËRISË, KOMPANISË 
MONTRAN DHE RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG “MBI 
NDËRTIMIN DHE zBATIMIN E PËRMIRËSIMEVE NË SISTEMIN 

QENDROR TË REGjISTRIMIT DHE SHLYERjES SË TITUjVE (AFISAR) 
ME PËRFITUES BANKËN E SHQIPËRISË DHE RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
neneve 28 dhe 29 të ligjit 44/2015 “kodi i procedurave Administrative 
të Republikës së Shqipërisë”; si dhe bazuar në propozimin e Guvernatorit 
dhe të Departamentit të Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë delegimin e kompetencës për nënshkrimin e kontratës 
midis Bankës së Shqipërisë, kompanisë “Montran” dhe Raiffeisen 
Bank International AG “Mbi ndërtimin dhe zbatimin e përmirësimeve 
në sistemin qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR) me 
përfitues Bankën e Shqipërisë dhe Raiffeisen Bank International AG” 
tek Drejtori i Departamentit të Operacioneve Monetare, z. Marian 
Gjermeni.  

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare me zbatimin e 
këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 31, datë 04.04.2018

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PLANET E NDËRHYRjES SË 

jASHTËzAKONSHME”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të nenit 12, pikat 1 dhe 9, nenit 13, 
nenit 15 dhe nenit 87 të ligjit nr. 133/2016, datë 22.12.2016, 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në 
Republikën e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit për Ndërhyrjen 
e Jashtëzakonshme, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në 
Bankën e Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren 
Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEjKO
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KREU I 
TË PËRGjITHSHME 

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë:

a. përmbajtjen e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme;
b. procedurat për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme;
c. procesin për vlerësimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme.

Neni 2
Subjektet 

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të 
huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë.
 

Neni 3
Baza juridike 

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a. nenit 12, shkronja “a“, dhe nenit 43, shkronja ”c”, të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997, "për Bankën e Shqipërisë", i ndryshuar;

b. nenit 12, pikat 1 dhe 9, nenit 13, nenit 15 dhe nenit 87 të ligjit 
nr. 133, datë 22.12.2016, “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë” (më 
poshtë ligji “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”).

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në nenin 4 të ligjit “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, në nenin 4 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”, si dhe në nenin 4 të rregullores nr. 
72, datë 06.12.2017, “për planet e rimëkëmbjes së bankave”. 

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllim të zbatimit 
të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

a. “Strategji e ndërhyrjes së jashtëzakonshme” - është tërësia e 
veprimeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të parashikuara në 
planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme; 
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b. “Strategji e preferuar” - është strategjia e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme që mundëson në shkallën më të lartë të mundshme, 
përmbushjen e objektivave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të 
përcaktuara në nenin 20 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”. 

Neni 5
Kërkesa të përgjithshme

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme harton planin e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme për çdo bankë dhe grup bankar, 
sipas dispozitave të kësaj rregulloreje.

2. plani për ndërhyrjen e jashtëzakonshme parashikon veprimet e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme që ndërmerr Autoriteti i Ndërhyrjes 
së Jashtëzakonshme kur plotësohen kushtet për ndërhyrje të 
jashtëzakonshme. 

KREU II 
PËRMBAjTjA E PLANIT TË NDËRHYRjES SË 

jASHTËzAKONSHME

Neni 6
Struktura e planit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 

plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban të paktën elementet e 
mëposhtme: 

a. përmbledhjen ekzekutive të planit sipas nenit 7 të kësaj rregulloreje;
b. analizën strategjike të bankës, në përputhje me nenin 8 të kësaj 

rregulloreje;
c. përshkrimin e strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme, sipas 

nenit 9 të kësaj rregulloreje; 
d. përshkrimin e kërkesës minimale për instrumentet e kapitalit rregullator 

dhe detyrimet e pranuara, sipas nenit 10 të kësaj rregulloreje; 
e. kërkesën për financim dhe burimet e financimit për zbatimin e 

strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme, të parashikuar në 
plan, sipas nenit 11 të kësaj rregulloreje; 

f. marrëveshjet për sigurimin e vazhdimësisë operacionale të 
funksioneve me rëndësi kritike gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
sipas nenit 12 të kësaj rregulloreje;

g. përshkrim të informacionit dhe marrëveshjeve të nevojshme për 
sigurimin e tij, për përzgjedhjen dhe zbatimin efektiv të strategjisë së 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, sipas nenit 13 të kësaj rregulloreje;

h. planin e komunikimit me grupet e interesit, sipas nenit 14 të kësaj 
rregulloreje;

i. përfundimet e vlerësimit të aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme 
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ose të likuidimit të detyruar, sipas nenit 15 të kësaj rregulloreje;
j. opinionin e bankës mbi planin periodik të ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme, sipas nenit 16 të kësaj rregulloreje. 

Neni 7
Përmbledhja ekzekutive në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme

1. përmbledhja ekzekutive në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
përfshin përshkrimin e bankës ose të grupit bankar dhe një 
përmbledhje të elementeve të parashikuara nga shkronja (b) deri 
në shkronjën (i), të nenit 6 të kësaj rregulloreje. 

2. kjo përmbledhje përmban, gjithashtu, edhe një përshkrim të çdo 
ndryshimi të rëndësishëm që ka ndodhur në bankë ose në grupin 
bankar që nga hera e fundit e hartimit të planit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme.

Neni 8
Analiza strategjike

1. Analiza strategjike në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
përfshin një përshkrim dhe përmbledhje të:

a. strukturës së bankës/grupit bankar, të pronësisë dhe të qeverisjes;
b. aktiveve, kapitalit, të ardhurave dhe strukturës së rreziqeve;
c. modelit të biznesit të bankës dhe linjave të biznesit;
d. funksioneve kritike, veprimtarive kryesore dhe shpërndarjes së tyre 

ndërmjet subjekteve të rëndësishme;
e. ndërvarësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë ato 

ligjore, financiare dhe operacionale;
f. sistemeve kritike dhe infrastrukturës.

Neni 9
Strategjia e ndërhyrjes së jashtëzakonshme

1. Strategjia e ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban një përshkrim 
të vlerësimit nëse likuidimi i detyruar është i besueshëm dhe i 
zbatueshëm, të kryer sipas nenit 18 të kësaj rregulloreje. Nëse 
procedura e likuidimit të detyruar është e besueshme dhe e 
zbatueshme, strategjia e preferuar është likuidimi i detyruar.

2. Nëse procedura e likuidimit të detyruar nuk është e besueshme 
dhe e zbatueshme, strategjia e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
përmban elementet në vijim:

a. identifikimin e strategjisë së preferuar dhe të instrumenteve përkatëse, 
sipas nenit 17, pika 2, të kësaj rregulloreje;

b. identifikimin e funksioneve me rëndësi kritike dhe veprimtarive 
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kryesore të bankës, përfshirë veçimin e funksioneve me rëndësi 
kritike dhe veprimtarive kryesore të bankës për të cilat do të 
sigurohet vazhdimësia, nga funksionet dhe veprimtaritë e tjera të 
bankës;

c. vlerësimin e afateve kohore për ekzekutimin e çdo veprimi me 
rëndësi të planit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

d. përshkrimin e secilit variant të strategjisë së preferuar të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, duke identifikuar dhe adresuar rrethanat, në 
të cilat strategjia e preferuar nuk mund të zbatohet; 

e.  përshkrimin e procesit të vendimmarrjes, duke përfshirë identifikimin 
e organeve vendimmarrëse të zbatimit të strategjisë së ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, së bashku me afatet e nevojshme kohore për 
marrjen e vendimeve. 

f. për grupin bankar, marrëveshjet e bashkëpunimit dhe koordinimit 
midis Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe autoriteteve 
kompetente të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të një shteti tjetër 
ose me organizata ndërkombëtare, të cilat janë përgjegjëse 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme ndaj një institucioni që është 
pjesë e një grupi bankar që vepron në Republikën e Shqipërisë 
ose anasjelltas, në përputhje me procedurat dhe marrëveshjet e 
shkruara, të parashikuara në nenin 70 të Ligjit “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”.

Neni 10
Kërkesa minimale për instrumentet e kapitalit dhe detyrimeve të 

pranuara

plani për ndërhyrjen e jashtëzakonshme përmban një përshkrim të 
kërkesës për nivelin minimal të instrumenteve të kapitalit rregullator 
dhe detyrimeve të pranuara, sipas pikës 1 të nenit 32 të ligjit “për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”.

Neni 11 
Kërkesat për financim dhe burimet e financimit për zbatimin e 

strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme

plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban një përshkrim të shkurtër 
të kërkesës për financim për zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, të modelit të financimit të bankës dhe të planit të 
kontigjencës për likuiditet, sipas elementeve në vijim:

a. përshkrimin e kërkesës për financim, për fonde dhe për likuiditet, 
që parashikohet në strategjinë e ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

b. përshkrimin e burimeve të mundshme të financimit të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, duke përfshirë termat/kushtet e financimit, 
kriteret për përdorimin e tij, kohën në të cilën është i disponueshëm, 
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subjektet nga të cilat mund të përfitohet financim, si dhe kërkesat 
përkatëse për kolateral;

c. aty ku është e përshtatshme, një përshkrim dhe analizë të procesit 
se si dhe kur banka mund të aplikojë për përdorimin e instrumenteve 
financiare të Bankës së Shqipërisë, në kushtet e trajtuara në planin 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke përfshirë edhe identifikimin 
e kolateralit përkatës;

d. për grupet bankare, një përshkrim të parimeve të miratuara për 
ndarjen e përgjegjësisë së financimit ndërmjet burimeve të financimit 
në juridiksione të ndryshme. 

Neni 12
Marrëveshjet për sigurimin e vazhdimësisë operacionale

plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban një përshkrim të 
marrëveshjeve për sigurimin e vazhdimësisë operacionale të funksioneve 
me rëndësi kritike gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme në bankë. ky 
përshkrim përfshin:

a. sistemet dhe operacionet kritike të përbashkëta, të cilat janë 
të nevojshme për ruajtjen e vazhdimësisë së funksioneve me 
rëndësi kritike, si dhe të marrëveshjeve përkatëse për sigurimin e 
vazhdimësisë kontraktuale dhe operacionale të tyre gjatë zbatimit 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

b. marrëveshjet për sigurimin e përdorimit të sistemeve të pagesave 
ose infrastrukturës së tregjeve financiare, të nevojshme për ruajtjen 
e vazhdimësisë së funksioneve me rëndësi kritike, përfshirë një 
vlerësim mbi sigurinë e të dhënave të sistemit të klerimit dhe 
mundësinë e transferimit të aktiveve dhe pozicioneve të klientëve 
në anëtarë të tjerë të sistemit.

Neni 13
Informacioni dhe marrëveshjet për ofrimin e tij

plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban një përshkrim të 
informacionit dhe marrëveshjeve për sigurimin e këtij informacioni, 
të nevojshme për përzgjedhjen dhe zbatimin efektiv të strategjisë së 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke përfshirë: 

a. informacionin dhe proceset për marrjen në kohë të informacionit që 
nevojitet për vlerësimin për qëllime të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
në zbatim të nenit 24 dhe nenit 36 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, si dhe për marketingun 
e të drejtave, detyrimeve, aksioneve ose instrumenteve të tjera të 
pronësisë së bankës, në rastin e instrumentit të shitjes së aktivitetit 
tregtar dhe instrumentit të bankës urë;

b. marrëveshjet për shkëmbimin e informacionit midis Autoritetit 
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të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme me autoritete kompetente të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme të një shteti tjetër ose me organizata 
ndërkombëtare, të cilat janë përgjegjëse për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme ndaj një institucioni që është pjesë e një grupi 
bankar që vepron në Republikën e Shqipërisë ose anasjelltas, sipas 
nenit 70 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka”;

c. marrëveshjet për të siguruar që informacioni i kërkuar në zbatim 
të neneve 12 dhe 13 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka” të sigurohet i përditësuar në kohën që 
kërkohet.

Neni 14
Plani i komunikimit

1.  plani i komunikimit për ndërhyrjen e jashtëzakonshme përfshin 
komunikimin me:

a. drejtuesit ekzekutivë, pronarët (aksionerët) dhe personelin e bankës, 
duke përfshirë procedurat për konsultimin me personelin dhe 
sipas rastit, dialogun me partnerët socialë, të tillë si organizatat 
përfaqësuese të punëdhënësve dhe punonjësve, sindikatat, dhe një 
vlerësim të ndikimit të planit mbi punonjësit;

b. klientët, median dhe publikun e gjerë;
c. depozituesit, zotëruesit e obligacioneve, kundërpalët, infrastrukturën 

e tregut financiar dhe pjesëmarrësit e tjerë të ndikuar të tregut;
d. çdo organ administrativ ose gjyqësor nga i cili kërkohet miratim 

ose autorizim për zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme;

e. çdo këshilltar që kërkohet për zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme.

2.  Mënyra e komunikimit dhe përmbajtja e informacionit që 
komunikohet do të reflektojë rëndësinë që ka secili nga grupet e 
interesit për procesin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

Neni 15
Përfundimet e vlerësimit të aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme

1. plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban përfundimet e 
vlerësimit të aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme dhe përfshin:

a. përshkrimin e vlerësimit të aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme 
në kushtet aktuale, të kryer sipas nenit 17 të kësaj rregulloreje;

b. përmbledhjen e vlerësimit nëse banka duhet t’i nënshtrohet 
procedurës së likuidimit të detyruar, të kryer sipas nenit 18 të kësaj 
rregulloreje.
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c. përshkrimin e çdo pengese të identifikuar ndaj aftësisë për ndërhyrje 
të jashtëzakonshme dhe masat e propozuara nga banka ose të 
kërkuara nga Autoriteti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme për 
trajtimin ose heqjen e këtyre pengesave;

d. vlerësimin sasior të çdo ndryshimi në nivelin minimal të instrumenteve 
të kapitalit rregullator dhe detyrimeve të pranuara ose evidentimin 
e saktë të detyrimeve të pranuara që kërkohen për trajtimin ose 
heqjen e pengesave për ndërhyrje të jashtëzakonshme, duke marrë 
parasysh kriteret e përcaktuara në aktet nënligjore të miratuara 
në zbatim të pikës 5 të nenit 32 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”.

2. për bankat për të cilat Autoriteti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
vlerëson se likuidimi i detyruar është i besueshëm dhe i zbatueshëm, 
plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban përmbledhjen 
për këtë vlerësim. për bankat e tjera, plani i ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme përmban të gjitha elementet e specifikuara në 
nenin 6 të kësaj rregulloreje.

Neni 16
Opinioni mbi planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme

1. plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përmban opinionin e 
shprehur nga banka në lidhje me planin periodik të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
dërgon zyrtarisht një përmbledhje të elementeve kryesore të planit 
përkatës së ndërhyrjes së jashtëzakonshme pranë secilës bankë.

2. Banka dërgon opinionin e saj mbi planin e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, jo më vonë se 30 ditë nga marrja e përmbledhjes 
së planit nga Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.

KREU III
VLERËSIMI I AFTËSISË PËR NDËRHYRjE TË jASHTËzAKONSHME

Neni 17
Fazat e vlerësimit

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson aftësinë për 
ndërhyrje të jashtëzakonshme, sipas fazave të mëposhtme:

a. së pari, kryhet vlerësimi i besueshmërisë dhe zbatueshmërisë së 
likuidimit të detyruar të bankës, në përputhje me nenin 18 të kësaj 
rregulloreje; 

b. së dyti, bëhet përzgjedhja e strategjisë së preferuar për ndërhyrje të 
jashtëzakonshme, në përputhje me nenin 19 të kësaj rregulloreje; 

c. së treti, kryhet vlerësimi i besueshmërisë së strategjisë së preferuar 
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për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, në përputhje me nenin 20 të 
kësaj rregulloreje; 

d. së katërti, kryhet vlerësimi i zbatueshmërisë së strategjisë së preferuar 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, në përputhje me nenet 21 deri 
në 26 të kësaj rregulloreje. 

2. Nëse Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në 
përfundimin se likuidimi i detyruar i bankës, nuk është i besueshëm 
dhe i zbatueshëm, dhe se vendosja e bankës në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme është në interesin publik, ai identifikon strategjinë e 
preferuar për ndërhyrje të jashtëzakonshme që është e përshtatshme 
për bankën, në bazë të informacionit të dërguar nga banka, sipas 
pikës 5 të nenit 12 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka” dhe kritereve të përcaktuara në këtë 
rregullore. Në rast se është e nevojshme, Autoriteti i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme identifikon strategjitë alternative për të adresuar 
rrethanat në të cilat strategjia e preferuar nuk është e besueshme 
dhe e zbatueshme. 

3. Vlerësimi i besueshmërisë dhe zbatueshmërisë së strategjisë së 
preferuar të ndërhyrjes së jashtëzakonshme përfshin dhe vlerësimin 
e strategjive alternative të propozuara si pjesë të saj. 

4. për vlerësimin e strategjisë së preferuar dhe strategjive alternative, 
Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme kërkon nga banka 
informacion shtesë në përputhje me nenin 12 të ligjit ‘’për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. Aty ku 
është e përshtatshme, Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
rishikon strategjinë e preferuar ose konsideron strategji alternative 
në bazë të vlerësimit të plotë të besueshmërisë dhe zbatueshmërisë 
së strategjisë së preferuar, sipas pikës 2 të këtij neni. 

5. Nëse Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme rishikon 
strategjinë e preferuar të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, vlerëson 
besueshmërinë dhe zbatueshmërinë e strategjisë së rishikuar, 
përkatësisht sipas neneve 20 dhe 21 të kësaj rregulloreje. 

Neni 18
Besueshmëria dhe zbatueshmëria e likuidimit të detyruar 

1.  Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson besueshmërinë 
dhe zbatueshmërinë e likuidimit të detyruar të bankës, duke 
konsideruar nëse likuidimi i detyruar përmbush në të njëjtën 
shkallë objektivat e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si ndërhyrja e 
jashtëzakonshme.

2. Në vlerësimin e besueshmërisë së likuidimit të detyruar, Autoriteti i 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 2

Prill 2018

vëllimi 20
numër 2
Prill 2018

42 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 43

Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme konsideron ndikimin e mundshëm 
që mund të ketë likuidimi i detyruar i bankës në sistemin financiar, 
me synim ruajtjen e vazhdimësisë operacionale të funksioneve 
me rëndësi kritike dhe përmbushjen e objektivave të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme sipas nenit 20 ligjit ‘’për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. për këtë qëllim, Autoriteti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mban në vëmendje funksionet e 
kryera nga banka dhe vlerëson nëse likuidimi ka efekt negativ në:

a. ekonominë reale dhe në veçanti funksionet kritike;
b. funksionimin e tregjeve financiare, infrastrukturën e tyre dhe 

në veçanti, efektin zinxhir të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë ndaj 
institucioneve të tjera financiare;

c. mbrojtjen e fondeve publike, fondeve të klientëve të bankës dhe 
aktiveve të klientëve të bankës. 

3.  Nëse Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në 
përfundimin se likuidimi i detyruar është i besueshëm, ai duhet të 
vlerësojë zbatueshmërinë e tij. 

4.  për vlerësimin e zbatueshmërisë së likuidimit të detyruar, Autoriteti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson nëse sistemet e bankës 
mund të ofrojnë informacionin e kërkuar nga skema e sigurimit 
të depozitave, me qëllim kryerjen e pagesave për depozitat 
e siguruara, në sasinë dhe afatet e përcaktuara në ligjin “për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka” dhe 
në ligjin nr. 53/2014 “për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. 
Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, gjithashtu, vlerëson nëse 
banka ka kapacitetin e nevojshëm për mbështetjen e veprimeve 
të skemës së sigurimit të depozitave, veçanërisht për veçimin e 
depozitave të siguruara nga ato të pasiguruara.  

Neni 19
Identifikimi i strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme

1. Në rastet kur, në përputhje me pikën 4 të nenit 21 dhe nenin 
65 ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”, ndërmarrja e veprimit për ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
argumentohet me përmbushjen e interesit publik, Autoriteti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme identifikon strategjinë e 
përshtatshme dhe instrumentet përkatëse për përmbushjen e 
objektivave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke marrë në 
konsideratë strukturën dhe modelin e biznesit të bankës. 

2. Veprimi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme ndërmerret në interesin 
publik nëse ai është i domosdoshëm për përmbushjen në mënyrë 
proporcionale të një ose më shumë objektivave të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme dhe kur likuidimi i detyruar i bankës nuk mund t’i 
përmbushë në të njëjtën shkallë këta objektiva. 
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Neni 20
Vlerësimi i besueshmërisë së strategjisë së ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson besueshmërinë 
e strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke marrë në 
konsideratë ndikimin që ka ndërhyrja e jashtëzakonshme në sistemin 
financiar dhe ekonominë reale, për sigurimin e vazhdimësisë së 
funksioneve me rëndësi kritike të bankës. 

2. për kryerjen e këtij vlerësimi, Autoriteti i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme konsideron çështjet e adresuara në pikën 20 deri 
27 të Aneksit 1.

Neni 21
Vlerësimi i zbatueshmërisë së strategjisë së ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson nëse strategjia 
e përzgjedhur e ndërhyrjes së jashtëzakonshme është efektivisht e 
zbatueshme në një afat kohor të përshtatshëm, si dhe identifikon 
pengesat e mundshme për zbatimin e saj.

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mban në vëmendje 
pengesat për rivendosjen e qëndrueshmërisë financiare të bankës 
në periudhën afatshkurtër. Gjithashtu, Autoriteti i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme konsideron pengesat e mundshme ndaj planit 
për riorganizimin e aktivitetit tregtar të bankës, në zbatim të nenit 
39 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”, ose ato masa që mund të kërkohen në rast se strategjia 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme parashikon rivendosjen e 
qëndrueshmërisë afatgjatë të bankës ose të një pjese të saj. 

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme identifikon pengesat 
e mundshme për zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme për kategoritë e mëposhtme:

a. struktura dhe operacionet; 
b. burimet financiare; 
c. informacioni;
d. çështjet ndërkufitare;
e. çështjet ligjore. 

Neni 22
Vlerësimi i zbatueshmërisë: struktura dhe operacionet

kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson nëse ka pengesa 
potenciale për ndërhyrjen e jashtëzakonshme lidhur me strukturën dhe 
operacionet e bankës, merr në konsideratë: 
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a.  çështjet e adresuara në pikat 1 deri në 7, pikat 16 dhe 18 të 
Aneksit 1.

b.  varësinë që kanë subjektet e rëndësishme dhe veprimtaritë kryesore 
ndaj infrastrukturës, teknologjisë së informacionit, funksioneve 
të financës apo thesarit, punonjësve apo shërbimeve të tjera të 
përbashkëta me rëndësi kritike; 

c.  nëse qeverisja/administrimi, kontrolli dhe marrëveshjet për 
menaxhimin e rrezikut janë në përputhje me ndryshimet e planifikuara 
në strukturën e bankës;

d.  nëse struktura ligjore dhe e franshizës së bankës është në përputhje 
me ndryshimet e planifikuara në strukturën e biznesit të bankës; 

e.  nëse ekzistojnë instrumente të përshtatshme të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme për çdo subjekt të grupit bankar, me qëllim 
zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

Neni 23
Vlerësimi i zbatueshmërisë: burimet financiare

kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson nëse ka 
pengesa potenciale për ndërhyrjen e jashtëzakonshme lidhur me burimet 
financiare, merr në konsideratë: 

a.  çështjet e adresuara në pikat 13, 14, 15 dhe 17 të Aneksit 1; 
b. identifikimin sasior të detyrimeve, të cilat sipas strategjisë së 

preferuar për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, nuk kontribuojnë në 
përthithjen e humbjeve dhe rikapitalizimin e bankës, duke mbajtur 
në konsideratë minimalisht faktorët e mëposhtëm:  
i.  afatin e maturimit;
ii.  radhitjen sipas hierarkisë së instrumenteve ;
iii.  llojin e mbajtësve të instrumentit ose transferueshmërinë e instrumentit; 
iv.  pengesat ligjore për përthithjen e humbjeve, të tilla si mosnjohja e 

instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme sipas legjislacionit të 
huaj apo ekzistenca e të drejtës së kompensimit; 

v.  faktorë të tjerë që krijojnë rrezik që detyrimet të përjashtohen nga  
përthithja e humbjeve gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme; 

vi.  personat juridikë që emetojnë detyrime të pranuara apo detyrime 
të tjera dhe vlera e këtyre emetimeve, të cilat do të përdoren për 
përthithjen e humbjeve. 

c.  nevojën për financim përpara dhe gjatë ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, disponibilitetin e burimeve të financimit dhe 
pengesat për transferimin e fondeve brenda bankës apo grupit 
bankar; 

d.  nëse ekzistojnë marrëveshje të përshtatshme për transferimin 
e humbjeve drejt subjekteve të grupit bankar mbi të cilët do të 
zbatohen instrumentet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme nga 
subjektet e tjera të grupit, duke përfshirë atje ku është e mundur, 
një vlerësim të shumës dhe kapacitetit përthithës të humbjeve nga 
financimi brenda grupit bankar.
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Neni 24
Vlerësimi i zbatueshmërisë: Informacioni

kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson se ka pengesa 
potenciale për ndërhyrjen e jashtëzakonshme lidhur me marrjen e 
informacionit, merr në konsideratë:

a.  çështjet e adresuara në pikat 8 deri në 12 të Aneksit 1; 
b.  aftësinë e bankës për të ofruar informacion mbi shumën dhe 

vendndodhjen brenda grupit bankar të aktiveve, të cilat klasifikohen 
si kolateral për marrjen hua nga banka qendrore; 

c.  aftësinë e bankës për të dhënë informacion për realizimin e vlerësimit 
të shumës së nevojshme të zhvlerësimit ose të rikapitalizimit. 

Neni 25
Vlerësimi i zbatueshmërisë: Çështjet ndërkufitare

kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vlerëson nëse ka 
pengesa potenciale për ndërhyrjen e jashtëzakonshme lidhur me 
çështjet ndërkufitare, konsideron:

a.  çështjet e adresuara në pikën 19 të Aneksit 1;
b.  ekzistencën e proceseve të përshtatshme për koordinim dhe 

komunikim, për të siguruar që veprimet e ndërmarra midis 
autoriteteve vendase dhe të huaja mundësojnë zbatimin e strategjisë 
së ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

c.  mënyrën sesi legjislacioni vendas dhe i huaj trajtojnë të drejtat 
kontraktuale të zgjidhjes së kontratave financiare, të cilat 
lidhen posaçërisht me paaftësinë paguese dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme.

Neni 26
Vlerësimi i zbatueshmërisë: Çështje ligjore

për vlerësimin e pengesave potenciale për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, 
Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme konsideron çështjet e 
mëposhtme ligjore që nuk janë përfshirë në kategoritë e tjera: 

a.  nëse plotësohen në kohë kërkesat për autorizime apo miratime të 
autoriteteve rregullatore, të nevojshme për zbatimin e strategjisë së 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

b.  nëse me fillimin e procesit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
dokumentacioni kontraktual lejon zgjidhjen e kontratave; 

c.  nëse detyrimet kontraktuale, të cilat nuk mund të shfuqizohen nga 
Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, ndalojnë transferimin e 
aktiveve dhe detyrimeve të përfshira në strategjinë e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme.
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Neni 27

1. Nëse në përfundim të vlerësimit sipas këtij kreu, Autoriteti i 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vëren se ka pengesa thelbësore 
për kryerjen e procedurës së ndërhyrjes së jashtëzakonshme në 
një bankë, urdhëron marrjen e masave sipas nenit 15 të ligjit “për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”.

2. Urdhri sipas pikës 1 të këtij nenit nxirret nga autoriteti i përcaktuar 
me një akt të veçantë të këshillit Mbikëqyrës. 

KREU IV
KËRKESAT PËR RAPORTIM 

Neni 28
Kategoritë e informacionit për hartimin e planeve të ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme

1. për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Autoriteti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme kërkon nga subjektet e kësaj 
rregulloreje çdo informacion të nevojshëm, në përputhje me 
pikën 5 të nenit 12 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka”. ky informacion përmban, por nuk 
kufizohet, në elementet e mëposhtme.

a. “qeverisja dhe menaxhimi” ku raportohet vendndodhja, juridiksioni, 
praktikat licencuese dhe të drejtimit për bankën dhe subjektet e 
grupit bankar. 

b. “Veprimtaritë kryesore” ku raportohet: 
i.  identifikimi i veprimtarive kryesore, që përfshin aktivet dhe detyrimet 

për secilën veprimtari kryesore, për bankën dhe subjektet e grupit 
bankar, për ekspozimet brenda dhe jashtë bilancit;

ii.  personat përgjegjës për raportimin e informacionit të nevojshëm për 
hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për bankën si dhe 
(nëse janë të ndryshëm), për subjektet e tjera të grupit dhe veprimtaritë 
kryesore.

c. “Struktura e pasiveve” ku raportohet: 
i.  struktura e pasiveve të bankës dhe e të gjitha subjekteve përbërëse të 

grupit bankar, duke detajuar së paku detyrimet afatshkurtra dhe ato 
afatgjata, detyrimet e siguruara dhe ato të pasiguruara, si dhe borxhin 
e varur; 

ii.  identifikimi i detyrimeve që i përkasin instrumenteve të kapitalit 
rregullator dhe detyrimeve të pranuara.

d. “kolateralizimi” ku identifikohen proceset e nevojshme për 
përcaktimin e palëve të treta ku banka ka vendosur kolaterale, 
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mbajtësit e këtyre kolateraleve dhe juridiksioni i vendndodhjes së 
tyre. 

e. “Sistemet e pagesave, klerimit dhe shlyerjeve” ku raportohet:
i.  të gjitha sistemet, nëpërmjet të cilave banka kryen një numër ose vlerë 

të konsiderueshme të operacioneve të saj të tregtimit, duke përfshirë 
lidhjet e bankës me personat juridikë, funksionet me rëndësi kritike dhe 
veprimtaritë kryesore;

ii.  çdo sistem i pagesave, klerimit dhe shlyerjeve, në të cilët banka është 
anëtare e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë, duke përfshirë lidhjet 
e bankës me personat juridikë, funksionet me rëndësi kritike dhe 
veprimtaritë kryesore.

f. “Sistemet e informacionit” ku raportohet:
i.  inventari dhe përshkrimi i detajuar i sistemeve kryesore të administrimit 

të informacionit, të tillë si sistemi për administrimin e rreziqeve, 
kontabilitetin, financën dhe linjat e raportimit tek rregullatorët, përfshirë 
dhe shpërndarjen e tyre sipas personave juridikë, funksioneve me 
rëndësi kritike dhe veprimtarive kryesore; 

ii.  identifikimin e zotëruesve/pronarëve të sistemeve të lidhura me 
marrëveshjet përkatëse të shërbimit, të licencave, të programeve dhe 
sistemeve, përfshirë shpërndarjen e tyre ndërmjet personave juridikë, 
funksioneve me rëndësi kritike dhe veprimtarive kryesore. 

g. “Ndërlidhjet” ku raportohet mbi identifikimin dhe shpërndarjen e 
personave juridikë dhe të ndërlidhjeve dhe ndërvarësive ndërmjet 
tyre për:
i. personelin e përbashkët, ndërtesat dhe sistemet;
ii. kapitalin, marrëveshjet për financim dhe likuiditetin; 
iii. ekspozimet ekzistuese dhe ato të parashikuara të kredisë;
iv. marrëveshjet e garancive të kryqëzuara, të kolateraleve të kryqëzuara, 

provigjionet e paaftësisë paguese të përbashkët dhe marrëveshjet e 
netimit mes filialeve; 

v. transferimi i rrezikut dhe marrëveshjet e mbulimit tregtar (back to back); 
marrëveshjet e shërbimeve. 

h. “Marrëveshjet kontraktuale” ku raportohet mbi të gjitha marrëveshjet 
e nënshkruara nga banka dhe subjektet e tjera juridike, ndërprerja 
e të cilave mund të nxitet nga një vendim i autoriteteve për të 
ndërmarrë veprimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe ndikimin 
e ndërprerjes së marrëveshjes/ve në zbatimin e instrumenteve të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

2. për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Autoriteti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme përdor dhe informacionin e 
mbledhur në formularët standardë të planeve të rimëkëmbjes sipas 
rregullores nr. 72, datë 06.12.2017, “për planet e rimëkëmbjes 
së bankave”, që përmban kategoritë e mëposhtme.

a. “Struktura organizative” ku raportohet:
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i. një përshkrim i detajuar i strukturës organizative të bankës/grupit 
bankar, duke listuar të gjitha subjektet juridike;

ii. identifikimi i zotëruesve të drejtpërdrejtë dhe përqindja e të drejtës së 
votës për çdo subjekt të grupit bankar.

b. “Funksionet me rëndësi kritike” ku raportohet: 
i. shpërndarja (mapping) e funksioneve me rëndësi kritike me veprimtaritë 

kryesore, që përfshin aktivet dhe pasivet për secilin funksion me 
rëndësi kritike, të çdo subjekti juridik, për ekspozimet brenda dhe 
jashtë bilancit;

ii. personat përgjegjës për raportimin e informacionit të nevojshëm për 
hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për bankën, 
si dhe (nëse janë të ndryshëm), për subjektet e tjera të grupit dhe 
funksionet kritike.

c.  “Subjekte të rëndësishme” ku raportohet identifikimi i subjekteve të 
rëndësishme si dhe analiza mbi ndikimin që sjell paaftësia paguese 
e tyre në pozicionin financiar të bankës.

Neni 29
Dispozitë e fundit 

1. për vitin 2018, bankat paraqesin informacionin e kërkuar në nenin 
28 të kësaj rregulloreje jo më vonë se fundi i tremujorit të tretë të 
këtij viti.

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme harton planet e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, brenda 4 viteve nga hyrja në fuqi 
e kësaj rregulloreje.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEjKO
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ANEKS 1

Elementet që konsideron Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
për vlerësimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në një 

bankë apo grup bankar 

kur vlerëson aftësinë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në një bankë 
apo grup bankar, Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme merr në 
konsideratë këto elemente:

(1)  aftësinë e bankës për shpërndarjen e veprimtarive kryesore dhe 
operacioneve me rëndësi kritike në personat juridikë; 

(2)  shkallën e përputhshmërisë së strukturave ligjore dhe korporative 
me veprimtaritë kryesore dhe operacionet me rëndësi kritike;

(3)  ekzistencën e marrëveshjeve për të siguruar personel bazë, 
infrastrukturë, financim, likuiditet dhe kapital për mbështetjen dhe 
ruajtjen e veprimtarive kryesore dhe operacioneve me rëndësi 
kritike;

(4)  shkallën e zbatueshmërisë së kontratave të shërbimit të bankës, 
në rast të ndërhyrjes së jashtëzakonshme në të; 

(5)  shkallën e përshtatshmërisë së strukturës drejtuese të bankës për të 
menaxhuar dhe siguruar përputhshmëri me politikat e brendshme 
të bankës në lidhje me kontratat e shërbimit;

(6) aftësinë e bankës për të transferuar, në rast të ndarjes së 
funksioneve me rëndësi kritike ose të veprimtarive kryesore, 
shërbimet e ofruara nëpërmjet kontratave të shërbimit tek palët e 
treta; 

(7)  aftësinë për të hartuar dhe parashikuar plane dhe masa që 
sigurojnë vazhdimësinë e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes;

(8)  përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit të informacionit për 
të siguruar që Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mbledh 
informacion të saktë dhe të plotë mbi veprimtaritë kryesore 
dhe shërbimet me rëndësi kritike për të lehtësuar procesin e 
vendimmarrjes;

 
(9)  kapacitetin e sistemeve të menaxhimit të informacionit për të 

ofruar informacionin thelbësor të nevojshëm për realizimin efektiv 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të bankës, në çdo kohë e 
madje edhe në kushte të ndryshueshme; 

(10)  shkallën në të cilën banka ka testuar sistemet e saj të menaxhimit 
të informacionit në skenarë stresi, siç përcaktohet nga Autoriteti i 
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Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme;

(11) shkallën në të cilën banka mund të sigurojë vazhdimësinë e 
sistemeve të saj të menaxhimit të informacionit si për bankën e 
prekur ashtu edhe për institucionin e ri, në rast se shërbimet me 
rëndësi kritike dhe veprimtaritë kryesore ndahen nga pjesa tjetër 
e shërbimeve dhe veprimtarive të bankës; 

(12)  përcaktimin nga ana e bankës të proceseve të përshtatshme për 
t’i ofruar Bankës së Shqipërisë informacionin e nevojshëm në 
lidhje me depozituesit dhe depozitat e siguruara nga skema e 
sigurimit të depozitave;

 
(13)  në rastet e përdorimit të garancisë brenda grupit, shkallën me 

të cilën garancitë janë ofruar me kushtet e tregut dhe efikasiteti i 
sistemeve të menaxhimit të rrezikut lidhur me to; 

(14)  nëse grupi angazhohet në transaksione reciproke (back to back), 
kryerja e transaksioneve me vlerën e tregut dhe efikasiteti i 
sistemeve të menaxhimit të rrezikut lidhur me këto transaksione;

(15)  shkallën me të cilën përdorimi i garancive brenda grupit ose 
kontabilizimi i transaksioneve reciproke rrit përhapjen e rrezikut 
të efektit zinxhir në të gjithë grupin;

(16)  shkallën me të cilën struktura ligjore e grupit pengon zbatimin 
e instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si rezultat i 
numrit të personave juridikë, kompleksitetit të strukturës së grupit 
ose vështirësisë në vlerësimin e shpërndarjes së linjave të biznesit 
me subjektet e grupit;

(17)  shumën dhe llojin e detyrimeve të pranuara të bankës;

(18)  ekzistencën dhe qëndrueshmërinë e kontratave të shërbimit;

(19)  nëse Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme ka instrumentet 
e nevojshëm të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për mbështetjen 
e veprimeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të autoriteteve të 
huaja dhe fushëveprim për të koordinuar veprimet me autoritetet 
e huaja;

(20) mundësinë e përdorimit të instrumenteve të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, në mënyrë të tillë që të përmbushen objektivat 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke konsideruar instrumentet 
në dispozicion dhe strukturën e bankës;

(21)  shkallën me të cilën struktura e grupit lejon Bankën e Shqipërisë 
të kryejë ndërhyrjen e jashtëzakonshme në një apo më shumë 
subjekte të grupit pa shkaktuar ndikim negativ të drejtpërdrejtë 
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apo të tërthortë në sistemin financiar, besimin e tregut ose në 
ekonomi, dhe me qëllim maksimizimin e vlerës së veprimtarisë 
bankare të grupit;

(22)  masat dhe mjetet përmes të cilave mund të lehtësohet ndërhyrja 
e jashtëzakonshme, për grupet bankare që kanë filiale në 
juridiksione të ndryshme;

(23)  besueshmërinë e përdorimit të instrumenteve të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme në mënyrë të tillë që të përmbushen objektivat 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke pasur parasysh ndikimet 
e mundshme tek kreditorët, kundërpalët, konsumatorët dhe 
punonjësit dhe veprimet e mundshme që mund të ndërmerren nga 
autoritetet përkatëse; 

(24) shkallën në të cilën mund të vlerësohet në mënyrë të përshtatshme 
ndikimi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme të bankës në sistemin 
financiar dhe në besimin e tregut financiar; 

(25)  shkallën në të cilën ndërhyrja e jashtëzakonshme në bankë do 
të ndikonte negativisht, drejtpërdrejt apo tërthorazi, në sistemin 
financiar, besimin e tregut apo në ekonomi;

(26)  mundësinë e frenimit të përhapjes së efektit zinxhir në banka të 
tjera apo në tregjet financiare, përmes zbatimit të instrumenteve 
dhe kompetencave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme; 

(27)  shkallën e ndikimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme në bankë në 
funksionimin e sistemeve të pagesave dhe shlyerjes.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ zYRTAR VËLLIMI 20, NUMËR 1, 
SHKURT 2018

1. Licencë nr. 42, datë 22.11.2017, “për të vepruar si institucion financiar 
i mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 2, datë 
10.01.2018, “për rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 10 Lekë”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 6, datë 
10.01.2018, “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për 
nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 8, datë 
07.02.2018, “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave 
të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën e 
Shqipërisë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
07.02.2018, “për miratimin e politikës “për zgjerimin e përdorimit të 
monedhës kombëtare në veprimtarinë e bankave dhe të institucioneve 
financiare jobankare që rregullohen e mbikëqyren nga Banka e 
Shqipërisë””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 10, datë 
07.02.2018, “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi 
minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga 
bankat””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 11, datë 
07.02.2018, “për disa ndryshime në vendimin nr. 39, datë 25.06.2014 
,“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së detyruar 
dhe të tepricave të subjekteve bankare, të ndryshuar”” 

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 12, datë 
07.02.2018, “për miratimin e përdorimit nga bankat të rezervës së 
detyruar në lekë”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 13, datë 
07.02.2018, “për miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 14, datë 
07.02.2018, “për një ndryshim në rregulloren “për administrimin e rrezikut 
të likuiditetit””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 15, datë 
07.02.2018, “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare””

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 17, datë 
07.02.2018, “për disa ndryshime në rregulloren “për instrumentet e 
pagesave elektronike””
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 250 kopje


