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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 67, datë 13.10.2010

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI pëRMBAJTJEN E 

INFORMACIONIT DhE FUNkSIONIMIN E REGJISTRIT Të kREDIVE 
Në BANkëN E ShqIpëRISë”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” dhe nenit 22 të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
nenit 127 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe 
funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë” dhe 
anekset e saj, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i kontabilitetit dhe 
Financës, Departamenti i Sistemeve të pagesave, Departamenti 
i Burimeve Njerëzore si dhe degët e Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

4. kjo rregullore hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

5. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, shfuqizohet rregullorja 
“për funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë” 
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miratuar me vendimin nr. 38, datë 18.07.2007, e ndryshuar, të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE
“MBI pëRMBAJTJEN E INFORMACIONIT DhE FUNkSIONIMIN 

E REGJISTRIT Të kREDIVE Në BANkëN E ShqIpëRISë”

(Miratuar me vendimin nr. 67, datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë)

kREU I
Të pëRGJIThShME

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes së 
informacionit, parimeve dhe rregullave për funksionimin e Regjistrit 
të kredive në Bankën e Shqipërisë, si dhe kushteve dhe kritereve për 
njohjen dhe përdorimin e informacionit që administrohet në të.

Neni 2
qëllimi

Banka e Shqipërisë mban dhe administron Regjistrin e kredive me 
qëllim trajtimin e centralizuar dhe shpërndarjen e informacionit të 
regjistruar në të, në funksion të ushtrimit të procesit të mbikëqyrjes dhe 
administrimit optimal të rrezikut të kredisë nga subjektet e mbikëqyrura 
prej saj.

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore miratohet në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 1 pika 4 shkronja “a”, nenit 3 paragrafi 2, nenit 12 
shkronja “a” dhe nenit 22 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar (këtu e më poshtë në këtë 
rregullore do të quhet ligji “për Bankën”);

b) nenit 127 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë” (këtu e më poshtë në këtë rregullore 
do të quhet ligji “për Bankat”);

c) ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “për mbrojtjen e të dhënave 
personale” (këtu e më poshtë në këtë rregullore do të quhet ligji 
“për mbrojtjen e të dhënave personale”);

d) ligjit nr. 9396, datë 12.05.2005 “për qiranë financiare”, i 
ndryshuar;

e) ligjit nr. 9630, datë 30.10.2006 “për faktoringun”;
f) rregullores “për kredinë konsumatore dhe hipotekare për 

individët”, miratuar me vendimin nr. 05, datë 11.02.2009 të 
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këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; si dhe

g) rregullores “për instrumentet e pagesave elektronike”, miratuar 
me vendimin nr.11 datë 06.02.2008 të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë.

Neni 4
përkufizime

1. për qëllime të interpretimit dhe zbatimit të kësaj rregulloreje, 
termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

a) Regjistri i kredive ka të njëjtin kuptim me termin e përkufizuar në 
nënpikën 44 të pikës I të nenit 4 të ligjit “për Bankat”;

b) Raportuesit e të dhënave janë të gjitha bankat, degët e bankave 
të huaja, dhe subjektet financiare jobanka, të licencuara nga 
Banka e Shqipërisë dhe që raportojnë informacion/të dhëna në 
Regjistrin e kredive. për qëllime të kësaj rregulloreje, Banka e 
Shqipërisë konsiderohet raportuese e të dhënave në Regjistrin e 
kredive, për kreditë që i jep punonjësve të saj në përputhje me 
ligjin “për Bankën”. për qëllime të funksionimit të Regjistrit të 
kredive, raportues të të dhënave mund të jenë dhe subjekte të 
tjera financiare, mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura nga Banka 
e Shqipërisë me to dhe/ose autoritetet e tyre mbikëqyrëse;

c) kredi është marrëdhënia juridike e detyrimit të lindur nga 
marrëveshja e kredisë, e cila e ekspozon raportuesin e të 
dhënave ndaj rrezikut të kredisë në kuptim të nenit 61 të ligjit 
“për Bankat”; 

d) Marrëveshje kredie është kontrata e lidhur ndërmjet raportuesit 
të të dhënave dhe klientit, dhe/ose garantuesit të kredisë, e cila 
përcakton të drejtat dhe detyrimet e palëve për lëvrimin dhe 
ripagimin e detyrimeve financiare të lindura nga marrëdhënia 
juridike e kredisë;

e) kredimarrës është klienti ose punonjësi i raportuesit të të dhënave 
që ka aplikuar apo përfituar kredi nga raportuesit e të dhënave 
në bazë të një marrëveshjeje kredie të lidhur me ta, si dhe çdo 
palë tjetër garantuese e marrëveshjes së kredisë; 

f) Të dhëna personale janë të dhënat e përkufizuara si të tilla në 
ligjin “për mbrojtjen e të dhënave personale”; 

g) përpunimi i të dhënave nënkupton të gjitha veprimet në lidhje 
me marrjen, kontrollin, përpunimin dhe transmetimin e të 
dhënave personale dhe informacionit/të dhënave të tjera lidhur 
me gjendjen e kreditit dhe ekspozimin kreditor të kredimarrësve 
në sistemin bankar dhe/ose financiar;

h) klauzola e pëlqimit paraprak është autorizimi me shkrim i lëshuar 
nga kredimarrësi gjatë plotësimit të aplikimit për të përfituar 
kredi, për përpunimin e të dhënave të kreditit dhe/ose personale 
të tij/saj në Regjistrin e kredive;

i) Informacion negativ është informacioni në lidhje me vonesën 
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në pagimin nga klienti të kësteve (kryegjësë, kamatave dhe/
ose penaliteteve) mujore apo të të gjithë kredisë, si dhe çdo 
formë tjetër shkeljeje e detyrimeve në lidhje me marrëveshjen e 
kredisë;

j) Raporti për kredimarrësin është dokumenti i nxjerrë nga Regjistri 
i kredive sipas formatit në Aneksin nr. 1, i cili përmban të dhëna/
informacion mbi identitetin e kredimarrësit dhe gjendjen e kreditit 
ose ekspozimin e tij kreditor në sistemin bankar dhe financiar;

k) Fallback – Recovery - është procedura e kthimit të sistemit të 
Regjistrit të kredive në një situatë normale pasi ka patur një 
dështim të funksionimit të sistemit primar; 

l) Sistem backup - është tërësia e hardware dhe software që 
shërben në situata emergjente, të jashtëzakonshme, kur sistemi 
primar del jashtë funksionimit; 

m) SRU – është sistemi raportues i unifikuar, i përbërë nga tërësia e 
formularëve që raportuesit e të dhënave raportojnë në mënyrë 
periodike në Bankën e Shqipërisë, me informacion mbi pasqyrat 
financiare si dhe tregues të tjerë me karakter rregullativ dhe 
mbikëqyrës.

2. Termat e tjerë të përdorur në këtë rregullore, kanë të njëjtin 
kuptim me termat e përkufizuar në aktet ligjore dhe nënligjore të 
përmendura në nenin 3 të saj. 

3. për të gjitha çështjet që nuk rregullohen në mënyrë specifike në 
këtë rregullore, do të zbatohen dispozitat ligjore dhe nënligjore 
të aplikueshme në fuqi.

Neni 5
Subjektet 

Subjekte të kësaj rregulloreje janë të gjithë raportuesit e të dhënave 
si dhe Banka e Shqipërisë. 

Neni 6
Autoriteti përgjegjës

Autoriteti përgjegjës për administrimin e sistemit të Regjistrit të kredive 
është Banka e Shqipërisë.

Neni 7
parimet e Regjistrit të kredive

1. parimi bazë i funksionimit të Regjistrit të kredive është përpunimi 
dhe mbrojtja e të dhënave/informacionit të tij, në përputhje 
me legjislacionin në fuqi, për të dhënat personale, të sekretit 
profesional dhe atij bankar.

2. Regjistri i kredive funksionon si një shërbim publik dhe sistem 
për trajtimin e centralizuar dhe shpërndarjen e informacionit që 
mbahet dhe përpunohet në të. Dokumentet dhe informacioni 
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që shpërndan sistemi i Regjistrit të kredive për raportuesit e të 
dhënave nuk përmbajnë analiza dhe vlerësime për rrezikun e 
kredisë së kredimarrësve.

3. Të drejtat për njohjen dhe përpunimin e informacionit në sistemin 
e Regjistrit të kredive do të jenë të certifikuara, të autorizuara 
dhe të regjistruara.

4. Banka e Shqipërisë nuk mban përgjegjësi për mënyrën e 
përdorimit dhe vlerësimit të informacionit dhe dokumenteve që 
shpërndan Regjistri i kredive, edhe në rastet kur këto të fundit 
janë të pasakta ose të paplota si rrjedhojë e raportimit të pasaktë, 
të paplotë ose për gabime në përpunimin e informacionit nga 
përdoruesit e saj të autorizuar.

5. Informacioni dhe të dhënat e raportuara në Regjistrin e kredive 
mund të transferohen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, 
në përputhje me aktet ligjore dhe/ose nënligjore në fuqi. 

kREU II
pëRMBAJTJA E INFORMACIONIT 

Neni 8 
përmbajtja e informacionit/të dhënave të Regjistrit të kredive

1. Në përputhje me rregullat dhe mënyrën e përcaktuar në këtë 
rregullore, në Regjistrin e kredive raportohen, mbahen dhe 
përpunohen të dhëna/informacion në lidhje me identitetin, 
gjendjen e kreditit dhe ekspozimin kreditor të të gjithë 
kredimarrësve të raportuesve të të dhënave, për personat e 
lidhur me ta, si dhe për garantuesit e kredisë.

2. Informacioni i cili raportohet, mbahet dhe shpërndahet në 
Regjistrin e kredive, përcaktohet në përputhje me kriteret dhe 
kategoritë për kreditë, aktivet e tjera si dhe zërat jashtë bilancit, 
të parashikuara në rregulloret për administrimin e rrezikut të 
kredisë, të Bankës së Shqipërisë.

3. Autorizohet Administratori përgjegjës të miratojë formatin e të 
dhënave dhe llojin e informacionit që raportohet në Regjistrin e 
kredive.

4. Regjistri i kredive nuk mban apo trajton të dhëna personale 
sensitive, me të cilat do të kuptohen të dhëna të tilla si:

a. origjina racore dhe etnike, bindjet dhe përkatësitë politike, 
bindjet fetare dhe të tjera;

b. gjendja shëndetësore, jeta seksuale dhe gjendja penale. 

Neni 9
Të dhëna/informacione që nuk përpunohen në Regjistrin e kredive

Regjistri i kredive nuk mban dhe përpunon të dhëna në lidhje me 
kreditë që:
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a) bankat ose degët e bankave të huaja i japin njëra-tjetrës;
b) bankat ose degët e bankave të huaja i japin qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë;
c) Banka e Shqipërisë i jep bankave dhe/ose degëve të bankave të 

huaja; 
d) Banka e Shqipërisë i jep këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë në përputhje me kriteret e ligjit “për Bankën”.

Neni 10
E drejta për të njohur, përpunuar dhe përdorur informacionin e 

Regjistrit të kredive

1. Të drejtën për të njohur, përpunuar dhe përdorur informacionin 
që raportohet dhe trajtohet në Regjistrin e kredive e kanë 
raportuesit e të dhënave dhe përdoruesit e autorizuar të tyre. 
kjo e drejtë ushtrohet në përputhje me përcaktimet e kësaj 
rregulloreje dhe aktet e tjera nënligjore për Regjistrin e kredive.

2. kredimarrësit, personat e lidhur me ta, garantuesit e kredive 
ose trashëgimtarët e tyre kanë vetëm të drejtën të njihen me 
informacionin që raportohet dhe trajtohet në Regjistrin e kredive, 
në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe aktet e 
tjera nënligjore për Regjistrin e kredive. 

3. Të drejtën për të njohur dhe përdorur informacionin që raportohet 
dhe trajtohet në Regjistrin e kredive e kanë dhe subjektet e 
autorizuara me ligj ose institucionet partnere të Bankës së 
Shqipërisë në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe/ose financiare. 
kjo e drejtë ushtrohet në lidhje me respektimin e detyrimit për 
ruajtjen e sekretit bankar dhe profesional, detyrimeve që burojnë 
nga marrëveshjet me institucionet partnere, dhe sipas kushteve 
dhe procedurave të parashikuara me akt nënligjor të veçantë.

Neni 11
E drejta e informimit nga raportuesi i të dhënave

1. kredimarrësi, personat e lidhur me të, garantuesi i kredisë ose 
trashëgimtarët e tyre kanë të drejtë të kërkojnë nga raportuesi i 
të dhënave, informacion/të dhëna që ky i fundit mban për të dhe 
mbi bazën e të cilave nxirret Raporti i kredimarrësit. 

2. Raportuesit e të dhënave duhet të sigurojnë informacionin/të 
dhënat e kërkuara, brenda 10 (dhjetë) ditësh nga depozitimi i 
kërkesës tek këta të fundit.

Neni 12
E drejta për të kërkuar rishikimin dhe korrigjimin e informacionit/të 

dhënave të Regjistrit të kredive

1. Çdo kredimarrës, personat e lidhur me të, garantuesi i kredisë 
ose trashëgimtarët e tyre, ka të drejtë të kërkojë rishikimin dhe 
korrigjimin e informacionit/të dhënave të pasakta ose të paplota 
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që mbahen rreth tij në Regjistrin e kredive. kjo e drejtë ushtrohet 
në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me akt 
nënligjor të veçantë.

2. Të drejtën për të kërkuar rishikimin dhe korrigjimin e 
informacionit/të dhënave të pasakta ose të paplota e ka edhe 
Banka e Shqipërisë, sipas parashikimeve të nenit 16 të kësaj 
rregulloreje.

kREU III
FUNkSIONIMI I REGJISTRIT Të kREDIVE

Neni 13
Mënyra e funksionimit

Regjistri i kredive administrohet dhe funksionon në mënyrë që të 
sigurojë:

a) përqendrimin e informacionit/të dhënave lidhur me ekspozimin 
kreditor të kredimarrësve, të personave të lidhur me ta, dhe 
të garantuesve të kredisë, mbi baza individuale dhe/ose të 
agreguara/të konsoliduara, si dhe shpërndarjen e informacionit 
të përpunuar te raportuesit e të dhënave për qëllime të vlerësimit 
të rrezikut të kredisë; 

b) sigurimin dhe përpunimin e informacionit në lidhje me ekspozimin 
kreditor të të gjithë kredimarrësve në sistemin bankar dhe/ose 
financiar, veçanërisht në lidhje me rrezikun sistemik, duke 
mbështetur realizimin e funksionit mbikëqyrës dhe rregullator të 
Bankës së Shqipërisë; 

c) përdorimin dhe/ose publikimin e informacionit nga Banka e 
Shqipërisë për qëllime kërkimore, statistikore dhe qëllime të tjera 
në shërbim të procesit mbikëqyrës.

Neni 14
Raportimi i të dhënave në Regjistrin e kredive

1. Të gjithë raportuesit e të dhënave raportojnë në Regjistrin e 
kredive informacionin dhe të dhënat e përcaktuara sipas nenit 8 
të kësaj rregulloreje.

2. Informacioni i raportuar në Regjistrin e kredive nga raportuesit 
e të dhënave, duhet të jetë në përputhje me informacionin e 
raportuar sipas SRU.

3. Raportuesit e të dhënave, para se të përpunojnë apo të raportojnë 
informacionin dhe të dhënat e përcaktuara në këtë rregullore për 
qëllime të Regjistrit të kredive, duhet të autorizohen paraprakisht 
me shkrim nga kredimarrësi.

4. Autorizimi me shkrim nga kredimarrësi jepet në momentin kur 
kredimarrësi nënshkruan formularin e aplikimit për kredi, i cili 
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duhet të ketë në tekstin e tij ose bashkëlidhur klauzolën e pëlqimit 
paraprak. Formati i klauzolës së pëlqimit paraprak përcaktohet 
në Aneksin 2 të kësaj rregulloreje. 

5. klauzola e pëlqimit paraprak i bashkëlidhet edhe marrëveshjes 
së kredisë të lidhur ndërmjet raportuesit të të dhënave dhe 
kredimarrësit.

6. klauzola e pëlqimit paraprak është e vlefshme për të gjithë kohën 
e vlefshmërisë së marrëveshjes së kredisë.

Neni 15
Afatet dhe periodiciteti i raportimit

1. Raportuesit e të dhënave raportojnë në Regjistrin e kredive 
informacionin dhe të dhënat e parashikuara në formatin e 
raportimit të të dhënave në Regjistrin e kredive sipas nenit 8, 
pika 3, në afatet e mëposhtme:

a) brenda ditës së nesërme të punës të raportuesit të të dhënave, 
për çdo kontratë kredie të re të lidhur, të lëvruar, disbursim të ri 
të kredisë, kredi të paguar dhe kredi të fshirë nga bilanci;

b) brenda ditës së nesërme të punës të raportuesit të të dhënave, 
për çdo ”Letër kredi” ose ”Letër Garanci” të miratuar dhe të 
financuar me fondet e raportuesit të të dhënave.

2. Raportuesit e të dhënave raportojnë në Regjistrin e kredive 
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të para të punës të muajit 
pasardhës, për përditësimin e të dhënave të kredimarrësit, të 
cilat janë parashikuar si të detyrueshme për raportim, sipas 
formatit të raportimit të të dhënave në Regjistrin e kredive si 
dhe për gjendjen e portofolit të kredive bashkë me klasifikimet 
përkatëse.

Neni 16
përgjegjësia për saktësinë e informacionit dhe të të dhënave

1. Raportuesit e të dhënave janë përgjegjës për saktësinë dhe 
plotësinë e informacionit dhe të të dhënave të raportuara në bazë 
të kësaj rregulloreje, dhe marrin të gjitha masat e nevojshme për 
këtë qëllim.

2. Nëse raportuesi i të dhënave zbulon se ndonjë prej 
informacioneve ose të dhënave të raportuara janë të pasakta 
ose të paplota, njofton menjëherë Bankën e Shqipërisë duke 
kryer njëkohësisht korrigjimin e informacioneve/të dhënave të 
pasakta ose të paplota, dhe duke i raportuar ato përsëri në 
Regjistrin e kredive.

3. Nëse Banka e Shqipërisë vëren se informacioni/të dhënat 
e raportuara apo të mbajtura në Regjistrin e kredive janë të 
pasakta apo të paplota, njofton raportuesin e të dhënave. Me 
marrjen e njoftimit, raportuesi i të dhënave duhet të shpjegojë 
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arsyen e pasaktësisë apo të paplotësisë dhe të marrë të gjitha 
masat e nevojshme për korrigjimin e menjëhershëm të tyre.

4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të pezullojë aksesin e raportuesit 
të të dhënave në Regjistër nëse ky i fundit nuk merr masat e 
nevojshme apo nuk zbaton kërkesën e Bankës së Shqipërisë 
për rishikimin apo korrigjimin e të dhënave të pasakta apo të 
paplota.

kREU IV
 kUShTET DhE MëNYRA E pëRpUNIMIT Të INFORMACIONIT DhE 

Të Të DhëNAVE Të REGJISTRIT Të kREDIVE

Neni 17
përdoruesit e autorizuar të informacionit dhe të të dhënave

përdoruesit e autorizuar të informacionit dhe të të dhënave që 
mbahen në Regjistrin e kredive janë:

a) punonjësit e miratuar të raportuesve të të dhënave;
b) punonjësit e Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 

Shqipërisë.

Neni 18
Miratimi i përdoruesve të autorizuar të raportuesve të të dhënave

1. Banka e Shqipërisë miraton përdoruesit e autorizuar të 
raportuesve të të dhënave, të parashikuar në nenin 17 shkronja 
”a” të kësaj rregulloreje. 

2. Raportuesi i të dhënave dërgon për miratim pranë Bankës së 
Shqipërisë kërkesën për miratimin e përdoruesit të autorizuar. 
kërkesës i bashkëlidhet formulari i plotësuar sipas Aneksit nr. 3 
të kësaj rregulloreje, duke parashtruar dhe arsyet përkatëse. 

3. kërkesa për miratim mund të refuzohet në rast se gjykohet se ky 
refuzim i shërben ruajtjes së konfidencialitetit të informacionit/të 
dhënave që përmban Regjistri i kredive. ky refuzim nuk mund 
të cënojë mbarëvajtjen dhe funksionimin e rregullt të sistemit të 
Regjistrit të kredive.

Neni 19
kushtet e marrjes së informacionit dhe të të dhënave nga Regjistri i 

kredive

1. Informacioni dhe të dhënat e mbajtura në Regjistrin e kredive 
përbëjnë sekret bankar dhe profesional dhe duhen trajtuar dhe 
ruajtur si të tilla nga të gjithë përdoruesit e autorizuar të tij.

2.  Raportuesit e të dhënave, për të dhënat që raportojnë në përputhje 
me kërkesat e kësaj rregulloreje, nuk do të konsiderohen se 
kanë shkelur detyrimin për ruajtjen e informacionit të klientit, të 
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parashikuar në nenin 125 të ligjit “për Bankat”. 
3.  përdoruesit e autorizuar dhe/ose raportuesit e të dhënave janë 

përgjegjës për shkeljen e detyrimit të ruajtjes së informacionit 
të klientit, të parashikuar në nenin 125 të ligjit “për Bankat”, 
kur e përpunojnë informacionin dhe të dhënat e përfituara nga 
Regjistri i kredive në mospërputhje ose jashtë qëllimeve të kësaj 
rregulloreje. 

4. Sistemi i Regjistrit të kredive siguron kopjen e raportit të 
kredimarrësit: 

a) për raportuesit e të dhënave, për qëllime të lidhjes, ndjekjes, 
ristrukturimit dhe përmbushjes së detyrimeve të një marrëveshjeje 
kredie, në të cilën personi rreth të cilit kërkohet informacioni 
është palë, person i lidhur me kredimarrësin ose garantues i 
kredisë;

b) për kredimarrësit, personat e lidhur me ta, garantuesit e kredisë 
ose trashëgimtarët e tyre;

c) në përmbushje të një detyrimi ligjor apo të një vendimi gjykate;
d) për qëllime të tjera, të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë.

Neni 20
përdorimet e palejueshme të informacionit dhe të të dhënave të 

Regjistrit të kredive

Raportuesi i të dhënave dhe/ose përdoruesi i autorizuar i tij ndalohet 
të marrë, të përpunojë dhe të përdorë informacionin dhe të dhënat e 
Regjistrit të kredive, për t’i ofruar ose reklamuar klientit mundësinë e 
kredimarrjes, nëse ky subjekt nuk ka aplikuar për marrjen e një kredie 
me përdoruesin e autorizuar të të dhënave. 

Neni 21
kohëzgjatja e mbajtjes së informacionit dhe e të dhënave në Regjistrin 

e kredive

1. Banka e Shqipërisë mban në Regjistrin e kredive informacionin 
dhe të dhënat e raportuara, për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh 
nga data në të cilën kredia është raportuar si kredi e paguar ose 
e fshirë nga bilanci, sipas formatit të raportimit të të dhënave në 
Regjistrin e kredive.

2. pas përfundimit të afatit të lartpërmendur, informacioni dhe të 
dhënat negative fshihen nga Regjistri i kredive. 

Neni 22
Detyrimet e raportuesve

1. Raportuesit e të dhënave, përpara miratimit të kredisë, kërkojnë 
informacion dhe të dhëna nga Regjistri i kredive, për çdo subjekt 
të interesuar që aplikon për të marrë kredi si dhe në rastet e 
ristrukturimit të kredive. 
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2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, raportuesit e 
të dhënave, bazuar në vlerësimin e tyre dhe/ose në rregulla të 
brendshme të miratuara, mund të kërkojnë informacion edhe për 
personat e lidhur me kredimarrësin ose garantuesin e kredisë.

3. Në të gjitha rastet, përpara se raportuesit e të dhënave të 
kërkojnë informacion dhe të dhëna nga Regjistri i kredive, duhet 
të jenë autorizuar paraprakisht me shkrim nëpërmjet klauzolës 
së pëlqimit paraprak nga subjekti për të cilin do të kërkohet 
informacion apo të dhëna në Regjistrin e kredive.

4. Raportuesit e të dhënave, nëpërmjet akteve të brendshme 
rregullojnë procedurat për marrjen dhe raportimin e 
informacionit/të dhënave për kredimarrësit e tyre, për korrigjimin 
e informacionit/të dhënave të pasakta ose të paplota, për 
mbrojtjen e konfidencialitetit të këtij informacioni, si dhe çdo 
procedurë tjetër të nevojshme lidhur me përfshirjen e tyre në 
Regjistrin e kredive dhe zbatimin e akteve nënligjore përkatëse.

5. Raportuesit e të dhënave marrin të gjitha masat e nevojshme 
për të siguruar mbrojtjen e informacionit/ të dhënave që 
raportojnë në Regjistrin e kredive nga dëmtimet apo përdorimet 
e paautorizuara.

Neni 23
Masat ndëshkimore

1. Banka e Shqipërisë, në rast shkeljeje të dispozitave të kësaj 
rregulloreje nga raportuesit e të dhënave, merr masat ndëshkimore 
të parashikuara në ligjin “për Bankat”. për raportuesit e 
të dhënave që nuk janë subjekte të ligjit “për Bankat” do të 
aplikohen sanksionet që parashikojnë marrëveshjet përkatëse.

2. Do të konsiderohen shkelje të kësaj rregulloreje, përveç të 
tjerash, veprimet e mëposhtme:

a) mosdërgimi i informacionit dhe i të dhënave brenda afateve të 
përcaktuara në këtë rregullore;

b) raportimi i informacionit ose i të dhënave që dihet se janë të 
pasakta ose të rreme;

c) përdorimi i paautorizuar ose keqpërdorimi i informacionit dhe i 
të dhënave;

d) përdorimi i informacionit në kundërshtim me nenin 20 të kësaj 
rregulloreje;

e) shkelja e sekretit/konfidencialitetit dhe/ose zbulimi i paautorizuar 
i informacionit/të dhënave;

f) mosrespektimi i afatit 10-ditor lidhur me të drejtën e informimit, 
përcaktuar në nenin 11 të kësaj rregulloreje;

g) mosrespektimi i detyrimeve të parashikuara në nenin 16 të kësaj 
rregulloreje, në lidhje me korrigjimin e të dhënave të pasakta 
apo të paplota;

h) raportimin e të dhënave jo në përputhje me SRU, sipas pikës 2 
të nenit 14 të kësaj rregulloreje.
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3. Marrja e masave ndëshkimore nga Banka e Shqipërisë ndaj 
raportuesve nuk përjashton përgjegjësinë civile apo penale, të 
parashikuar në akte të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Neni 24
Tarifat për përdorimin e informacionit dhe të të dhënave të Regjistrit të 

kredive

1. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor tarifat për 
përdorimin e informacionit dhe të të dhënave, që mbahen në 
Regjistrin e kredive.

2. Banka e Shqipërisë realizon faturimin mujor për raportuesit, lidhur 
me detyrimet e tyre për përdorimin e shërbimeve të Regjistrit të 
kredive.

3. Faturimi i përcaktuar në pikën 2 të këtij neni kryhet mbi bazën e 
numrit të kërkimeve të suksesshme të muajit, sipas dëftesave të 
debitit dhe të tarifës së miratuar nga Banka e Shqipërisë për çdo 
kërkesë të kryer nga raportuesit. Faturat përkatëse i dërgohen 
çdo muaj raportuesit.

4. Subjektet financiare jobanka, brenda datës 15 të muajit 
pasardhës derdhin në llogarinë e Regjistrit të kredive të Bankës 
së Shqipërisë, pranë bankave ose degëve të bankave të huaja, 
shumën përkatëse të faturës sipas pikës 3 tij neni.

5. pagesa e tarifës për nxjerrjen e raportit të kredimarrësit kryhet 
nga subjekti i regjistrimit. kjo pagesë kryhet në favor të Bankës 
së Shqipërisë pranë bankave ose degëve të bankave të huaja, 
në llogaritë e përcaktuara në sistemet përkatëse të pagesave me 
përshkrimin “komisione për Regjistrin e kredive’’.

6. Tarifat janë subjekt i rishikimit periodik nga Banka e Shqipërisë.

kREU V
DISpOZITA pëRFUNDIMTARE

Neni 25
Testimi i procedurave të Fallback Recovery në sistemin e Regjistrit të 

kredive backup

1. Banka e Shqipërisë kryen në mënyrë periodike testimin 
e procedurave të saj të Fallback Recovery për ngjarjet e 
paparashikuara në bashkëpunim dhe me raportuesit e tjerë të 
sistemit të Regjistrit të kredive. 

2. Banka e Shqipërisë njofton raportuesit e të dhënave për kalimin 
e të dhënave të sistemit të Regjistrit të kredive primar në 
sistemin e Regjistrit të kredive backup, për zhvillimin e testimit 
të procedurave të Fallback Recovery si dhe për çdo veprim që 
ata duhet të ndërmarrin, jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune para 
datës së testimit. 
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Neni 26
procedurat operacionale dhe administrimi i brendshëm i Regjistrit të 

kredive

Banka e Shqipërisë nxjerr aktet e nevojshme nënligjore, ndërmjet të 
tjerash, në lidhje me:

a) funksionet, përgjegjësitë dhe procedurat e brendshme 
operacionale për administrimin e sistemit të Regjistrit të kredive.

b) procedurat për nxjerrjen e raportit për kredimarrësin dhe 
rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistër.

Neni 27
përgjegjësia në rastin e forcave madhore 

1. Raportuesit në sistem nuk mbajnë përgjegjësi për mospërmbushjen 
e detyrimeve të përcaktuara në këtë rregullore, që vijnë si pasojë 
e gjendjes së jashtëzakonshme, të luftërave, të demonstratave, 
turbullirave të tjera civile, fatkeqësive natyrore dhe për çdo 
rrethanë tjetër jashtë kontrollit të tyre, si dhe si pasojë e çdo 
force tjetër madhore. 

2. Raportuesi që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e 
veta për shkaqet e përcaktuara në pikën 1, duhet: 

a) të njoftojë Bankën e Shqipërisë me shkrim mbi shkakun dhe 
shkallën që e ka penguar atë në përmbushjen e detyrimeve; 

b) të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të rifilluar përmbushjen 
e detyrimeve sa më shpejt që të jetë e mundur dhe njëkohësisht, 
të përpiqet të minimizojë efektet negative të shkaqeve të 
përcaktuara në pikën 1. 

Neni 28
publikimet 

Banka e Shqipërisë mund të përpunojë dhe publikojë informacionin 
dhe të dhënat e mbajtura në Regjistrin e kredive për qëllime kërkimore, 
statistikore dhe në shërbim të procesit mbikëqyrës, mbi baza të 
konsoliduara dhe duke garantuar anonimatin e tyre, pa veçuar raportues 
të dhënash ose kredimarrës të caktuar. 

Neni 29
hyrja në fuqi

kjo rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS 

 ARDIAN FULLANI
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ANEkSI 1
RApORTI pëR kREDIMARRëSIN

Të dhëna të përgjithshme

Emri,  Atësia,   Mbiemri  Datëlindja   Nr. i Dokumentit të Identifikimit

personi Juridik 
Emri i personit   Data e Regjistrimit  Numri i Regjistrimit  Statusi Ligjor

Data e regjistrimit të parë   Adresa   Nr. Telefoni 
në Regjistrin e kredive

Në raportuesin (emri i raportuesit që kryen kërkimin në Regjistër):

Lloji i 
kredisë

Data e 
disbursimit*

Shuma e 
aprovuar

Shuma e 
disbursuar

kësti
mujor

Teprica
e kredisë

Shuma e
vonuar Monedha Statusi i 

klasifikimit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit 
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

Në raportuesit e tjerë: 

Lloji i 
kredisë

Data e 
disbursimit*

Shuma e 
aprovuar

Shuma e 
disbursuar

kësti
mujor

Teprica
e kredisë

Shuma e
vonuar Monedha Statusi i 

klasifikimit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

* Radhitja e kredive të akorduara do të prezantohet sipas datës më të fundit të disbursimit, 
domethënë, do të radhitet e para kredia e disbursuar në datën më të fundit.

Ekspozimi i kredimarrësit në sistem (në lekë):

Numri total 
i kredive

Shuma totale 
e aprovuar

Shuma totale 
e disbursuar

Shuma totale e 
kësteve mujore

Teprica totale 
e kredisë

Shuma totale e
vonuar
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kredimarrësi si person i lidhur: 

Në raportuesin/at XXX:

Roli Lloji i 
kredisë

Data e
Disbursimit*

Shuma e 
aprovuar

Shuma e
disbursuar

kësti
mujor

Teprica
e kredisë

Shuma e
vonuar Monedha

Statusi i
klasifikimit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

historiku i klasifikimit 

kolaterali 1
kolaterali 2

Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit
Numri serial Lloji i kolateralit përshkrimi i kolateralit

Madhësia totale e ekspozimit të kredimarrësit në sistem, përfshirë 
dhe kreditë, në të cilat ai shfaqet si person i lidhur (në lekë) 

Numri total 
i kredive

Shuma e
aprovuar

Shuma e
disbursuar

kësti
mujor

Teprica
e kredisë

Shuma e
vonuar

pesë kërkimet më të fundit mbi kredimarrësin: 

Data e kryerjes së kërkimit Emri i Raportuesit

Shënime të tjera: 
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ANEkSI 2

kLAUZOLA E pëLqIMIT pARApRAk

Nëpërmjet nënshkrimit të këtij aplikimi deklaroj se i gjithë informacioni 
që kam dhënë është i saktë dhe i plotë. 

Duke kuptuar se, të dhënat e mia demografike dhe financiare të 
ruajtura në Regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë do të trajtohen 
në përputhje kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi për mbrojtjen e të 
dhënave personale, sekretin bankar si dhe sekretin profesional, si dhe 
për faktin se Banka (emri i bankës) /Dega (emri i bankës së huaj) /
subjekti (emri i institucionit kredidhënës) dhe Regjistri i kredive të Bankës 
së Shqipërisë kanë marrë të gjithat masat e nevojshme për të garantuar 
trajtimin e sigurt të të dhënave të mësipërme:

Autorizoj Bankën (emri i bankës) /Degën e (emri i bankës së 
huaj) /subjektin (emri i institucionit kredidhënës) që, për qëllimet që 
përfshijnë:

1. vlerësimin e aplikimit për të marrë kredi; 
2. vlerësimin e rrezikut të kredisë gjatë gjithë kohëzgjatjes së 

marrëdhënies time kontraktore të kredisë me Bankën (emri 
i bankës) /Degën (emri i bankës së huaj) / subjektin (emri i 
institucionit kredidhënës); dhe/ose

3. vlerësimin e besueshmërisë time si person i lidhur me 
kredimarrësit;

të njihet me detyrimet e mia ndaj bankave/ degëve të bankave të 
huaja/ subjekteve kredidhënëse, nëpërmjet përpunimit të autorizuar 
të të dhënave/informacionit të Regjistrit të kredive, në mënyrë që të 
vlerësojë sasinë e detyrimeve financiare, garancitë dhe besueshmërinë/
aftësinë për të shlyer detyrimet financiare. Gjithashtu, jap pëlqimin 
tim që Banka (emri i bankës) /Dega (emri i bankës së huaj) /subjekti 
(emri i institucionit kredidhënës); të përdorë emrin dhe të dhënat e mia 
identifikuese dhe financiare që mbahen në Regjistrin e kredive, për 
kryerjen e raportimeve standarde dhe të detyrueshme në Regjistrin e 
kredive të Bankës së Shqipërisë.

____________________________
qyteti (fshati), Data (dd.mm.vvvv)

________________________  ______________________
 Emër Mbiemër     Nënshkrimi 
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ANEkSI 3
BANkA E ShqIpëRISë
REGJISTRI I kREDIVE

FORMULARI I këRkESëS pëR pëRDORUES

Ju lutem plotësoni këtë formular për të krijuar një përdorues të ri ose 
për të ndryshuar profilin e një përdoruesi ekzistues.

për: Banka e Shqipërisë
Departamenti i Mbikëqyrjes

Nga Raportuesi: _______________________________ Data e kërkesës:          ___/__/____
   (dd/mm/vvvv)

përdoruesve të mëposhtëm u jepen të drejtat në sistem sipas tabelës:

për Raportuesin

Autorizuesi i kërkesës

(______________________)

për Bankën e Shqipërisë

Autorizuesi i kërkesës

(______________________)

Emri/Mbiemri i përdoruesit Ngarkon të dhëna kërkon informacion
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 68, datë 13.10.2010

pëR 
MIRATIMIN E UDhëZIMIT “pëR pROCEDURëN E NXJERRJES Së 

RApORTIT MBI kREDIMARRëSIN DhE RIShIkIMIN E Të DhëNAVE që 
MBAhEN Në REGJISTRIN E kREDIVE”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronjat “c” dhe “f” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 
127 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”; dhe nenit 26 të rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit 
dhe funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”; me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë udhëzimin “për procedurën e nxjerrjes së Raportit 
mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në 
Regjistrin e kredive” dhe anekset e tij, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i kontabilitetit dhe 
Financës, Departamenti i Sistemeve të pagesave, Departamenti 
i Burimeve Njerëzore si dhe degët e Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

4. ky udhëzim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
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5. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi shfuqizohet udhëzimi “për 
procedurën e nxjerrjes së Raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin 
e të dhënave që mbahen në Regjistrin e kredive” miratuar me 
vendimin nr. 71, datë 18.07.2007, i ndryshuar, të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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UDhëZIM
“pëR pROCEDURëN E NXJERRJES Së RApORTIT MBI 

kREDIMARRëSIN DhE RIShIkIMIN E Të DhëNAVE që MBAhEN 
Në REGJISTRIN E kREDIVE”

(Miratuar me vendimin nr. 68, datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë )

kREU I
DISpOZITA Të pëRGJIThShME

Neni 1
qëllimi

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurës për nxjerrjen e 
raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në 
Regjistrin e kredive.

Neni 2
Baza ligjore

ky udhëzim nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronja 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; dhe shkronjës “b” të nenit 26 të rregullores “Mbi përmbajtjen 
e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.67, datë 13.10.2010 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
përkufizime

1.  për qëllime të interpretimit dhe zbatimit të këtij udhëzimi, termat 
e mëposhtëm kanë këto kuptime:

a) “Rregullorja” - është rregullorja “Mbi përmbajtjen e informacionit 
dhe funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 67, datë 13.10.2010 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

b) Ligji “për Bankën” - është ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

c) Ligji “për bankat” - është ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”.

d) “kërkues” - është sipas rastit vetë kredimarrësi, personat e lidhur 
me të, ose trashëgimtarët e tyre, si dhe subjekte të tjera që 
gëzojnë të drejtën për të kërkuar raportin për kredimarrësin në 
bazë të një detyrimi ligjor apo vendimit të gjykatës kompetente. 
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Fjalët “kërkues”, “kredimarrës” dhe “subjekt” në këtë udhëzim 
përdoren në mënyrë alternative, sipas kontekstit.

e) “Dokumente shoqëruese” - janë dokumentet mbi bazën e të 
cilave kryhet identifikimi i kërkuesit dhe të cilat i bashkëlidhen 
kërkesës që i drejtohet Bankës së Shqipërisë për nxjerrjen e 
raportit për kredimarrësin ose rishikimin e të dhënave.

f) “punonjës i autorizuar” – është punonjësi i Zyrës së Regjistrit 
të kredive në Departamentin e Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë.

2.  Termat e tjerë të përdorur në këtë udhëzim, kanë të njëjtin kuptim 
me ata të përkufizuar në aktet e përmendura në nenin 2 të këtij 
udhëzimi.

kREU II
pROCEDURA pëR NXJERRJEN E RApORTIT pëR kREDIMARRëSIN ME 

këRkESëN E TIJ 

Neni 4
kërkesa për raportin e kredimarrësit

1. Banka e Shqipërisë nxjerr raportin për kredimarrësin mbi bazën 
e kërkesës të paraqitur nga vetë ky i fundit, nga trashëgimtarët 
e tij, apo nga një person tjetër i autorizuar me shkrim prej tyre. 
Banka e Shqipërisë nxjerr raportin për kredimarrësin dhe mbi 
bazën e kërkesës të paraqitur drejtpërdrejt nga personat e lidhur 
me kredimarrësin, garantuesi/t e kredisë, nga trashëgimtarët e 
tyre ose nga një person tjetër i autorizuar me shkrim prej tyre.

2. Formulari i kërkesës dhe dokumentacioni shoqërues i 
domosdoshëm për trajtimin e kërkesës së kredimarrësit, 
përcaktohen në aneksin 1 të këtij udhëzimi.

3. Në rastin kur kërkesa paraqitet nga trashëgimtarët, asaj duhet 
t’i bashkëngjitet në çdo rast dhe dëshmia e trashëgimisë, e cila 
vërteton cilësinë e trashëgimtarit.

4. Formulari i kërkesës mund të merret pa pagesë pranë Bankës së 
Shqipërisë në zyrat e saj qendrore, në degët e saj ose mund të 
shkarkohet pa pagesë nga faqja zyrtare e internetit të Bankës së 
Shqipërisë.

5. kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm 
dorëzohen pranë Bankës së Shqipërisë në zyrat e saj qendrore 
ose në degët e saj.

Neni 5
pranimi i kërkesës dhe nxjerrja e raportit

1. kërkesa e kredimarrësit do të konsiderohet e pranuar nga Banka 
e Shqipërisë nëse ajo paraqitet në përputhje me kërkesat e 
përcaktuara në rregullore dhe në këtë udhëzim.
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2. punonjësi i autorizuar, përpunon kërkesën e kredimarrësit nëse 
ky i fundit ka dorëzuar kërkesën, mandatpagesën e tarifës dhe 
dokumentet e tjera shoqëruese të domosdoshme për shqyrtimin 
e saj.

3. Nëse punonjësi i autorizuar ka dyshime në lidhje me identitetin 
e kredimarrësit ose të personit që ka paraqitur kërkesën, 
punonjësi mund të kërkojë edhe dokumente të tjera ligjore, të 
cilat konfirmojnë identitetin e tij. Në këtë rast, kërkesa quhet e 
pranuar dhe mund të përpunohet, vetëm pasi janë paraqitur 
dokumentet shtesë të identifikimit.

4. punonjësi i autorizuar duhet të nxjerrë raportin për kredimarrësin, 
bazuar në kërkesën e mësipërme brenda 10 (dhjetë) ditësh 
pune nga data kur kërkesa konsiderohet e pranuar. Raportit 
për kredimarrësin i bashkëlidhet edhe informacioni në lidhje 
me mënyrën se si duhet të lexohet raporti dhe procedurën për 
trajtimin e kërkesave për rishikimin e të dhënave.

5. Në rastet kur kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues sillet nga 
degët e Bankës së Shqipërisë dhe është e paplotë ose e pasaktë, 
ose punonjësi i autorizuar ka dyshime në lidhje me identitetin e 
kredimarrësit, punonjësi i autorizuar, brenda ditës së nesërme të 
punës nga marrja e kërkesës, njofton me telefon dhe/ose e-mail 
Degën përkatëse duke i kërkuar dokumente të tjera shtesë.

6. Me marrjen e njoftimit, Dega duhet të njoftojë brenda një dite 
pune kredimarrësin për dokumentacionin e kërkuar dhe me 
plotësimin ose saktësimin e dokumentacionit ta dërgojë atë 
pranë Zyrës së Regjistrit të kredive.

Neni 6
Tërheqja e raportit nga kredimarrësi

1. pas nxjerrjes së raportit, punonjësi i autorizuar njofton me telefon 
subjektin për datën kur ai mund të tërheqë raportin e kërkuar.

2. Tërheqja e raportit mund të kryhet pranë zyrave qendrore të 
Bankës së Shqipërisë ose në Degën më të afërt të Bankës së 
Shqipërisë ku subjekti ka paraqitur kërkesën.

3. për tërheqjen e raportit, kredimarrësi duhet t’i paraqesë punonjësit 
të autorizuar kopje të dokumenteve që vërtetojnë identitetin e tij, 
së bashku me kërkesën e dorëzuar për nxjerrjen e raportit.

4. Nëse kredimarrësi nuk paraqitet në datën kur është njoftuar 
nga punonjësi i autorizuar për tërheqjen e raportit, Banka e 
Shqipërisë ruan raportin edhe për 10 (dhjetë) ditë pune nga 
data e mësipërme. Më pas, punonjësi i autorizuar e bën të 
pavlefshëm raportin dhe e shkatërron duke e grisur. 
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kREU III
pROCEDURA pëR NXJERRJEN E RApORTIT pëR kREDIMARRëSIN 

Në pëRMBUShJE Të NJë DETYRIMI LIGJOR ApO Të NJë VENDIMI 
GJYkATE

Neni 7
paraqitja e kërkesës dhe nxjerrja e raportit të kredimarrësit

1. Formulari i kërkesës dhe dokumentacioni shoqërues i nevojshëm 
për trajtimin e kërkesës për nxjerrjen e raportit të kredimarrësit në 
përmbushje të një detyrimi ligjor apo të një vendimi të gjykatës 
kompetente, përcaktohen në aneksin 1 të këtij udhëzimi.

2. Marrja e formularit të kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, 
si dhe dorëzimi i tyre në Bankën e Shqipërisë, kryhet sipas pikave 
4 dhe 5 të nenit 4, të këtij udhëzimi.

3. pas paraqitjes së kërkesës, Banka e Shqipërisë vlerëson mundësinë 
e nxjerrjes së raportit, duke respektuar detyrimin për ruajtjen e 
sekretit bankar dhe profesional sipas ligjit “për Bankat” dhe ligjit 
“për Bankën”, si dhe detyrimeve që burojnë nga marrëveshjet 
me institucionet partnere në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe/
ose financiare. 

4. kërkesa sipas pikës 1 të këtij neni konsiderohet e pranuar në 
momentin kur kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues janë 
paraqitur të plota dhe të sakta, si dhe nëse Banka e Shqipërisë 
ka vlerësuar pozitivisht mundësinë e nxjerrjes së raportit.

5. punonjësi i autorizuar duhet të nxjerrë raportin sipas pikës 1 të 
këtij neni, brenda 10 (dhjetë) ditësh pune nga data kur kërkesa 
konsiderohet e pranuar.

Neni 8
Tërheqja e raportit për kredimarrësin

pas nxjerrjes së raportit në përmbushje të një detyrimi ligjor apo të një 
vendimi të gjykatës kompetente, Banka e Shqipërisë i dërgon zyrtarisht 
subjektit që ka paraqitur kërkesën për Raportin e kredimarrësit, ose 
punonjësi i Autorizuar njofton me telefon përfaqësuesin e tij për datën 
kur ai mund të tërheqë raportin.

 

kREU IV
pROCEDURA pëR RIShIkIMIN E Të DhëNAVE Të kREDIMARRëSIT

Neni 9
Rishikimi i të dhënave me kërkesë të kredimarrësit

1. për verifikimin e pretendimeve të kredimarrësit lidhur me saktësinë 
dhe/ose plotësinë e të dhënave/informacionit që mbahet për të 
në Regjistrin e kredive, dhe/ose për të kryer rishikimet/ndryshimet 
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e nevojshme që rrjedhin nga verifikimi, vetë kredimarrësi ose një 
person tjetër i autorizuar me shkrim prej tij, mund të paraqesë 
një kërkesë në Bankën e Shqipërisë.

2. kërkesa për verifikimin dhe/ose rishikimin e të dhënave/
informacionit që mbahet për ta në Regjistrin e kredive, mund 
të paraqitet edhe nga personat e lidhur me kredimarrësin, 
garantuesi/t e kredisë, nga trashëgimtarët e tyre. kërkesa mund 
të paraqitet drejtpërdrejt nga personat e lidhur me kredimarrësin, 
garantuesi/t e kredisë, nga trashëgimtarët e këtyre të fundit ose 
nga një person tjetër i autorizuar me shkrim prej tyre.

3. Në rastin kur kërkesa paraqitet nga trashëgimtarët, asaj duhet 
t’i bashkëngjitet në çdo rast dhe dëshmia e trashëgimisë, e cila 
vërteton cilësinë e trashëgimtarit.

4. Formati i kërkesës përcaktohet në aneksin 2 bashkëlidhur këtij 
udhëzimi.

5. Formati i kërkesës mund të merret pa pagesë pranë Bankës së 
Shqipërisë, në zyrat e saj qendrore apo në degët e saj ose mund 
të shkarkohet pa pagesë nga faqja zyrtare e internetit të Bankës 
së Shqipërisë.

6. kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues dorëzohen në zyrat 
qendrore të Bankës së Shqipërisë ose në degët e saj.

Neni 10
procedura për trajtimin e kërkesës për rishikimin e të dhënave

1. punonjësi i autorizuar fillon procedurën për trajtimin e kërkesës 
për rishikimin e të dhënave/informacionit, brenda 1 (një) dite 
pune nga data e pranimit të kërkesës.

2. kërkesa e kredimarrësit do të konsiderohet e pranuar nga Banka 
e Shqipërisë kur kërkuesi ka dorëzuar përveç kërkesës edhe 
kopje të dokumenteve që ka dorëzuar sipas dokumentacionit 
shoqërues në aneksin 1, të domosdoshëm për shqyrtimin e saj.

3. punonjësi i autorizuar fillon trajtimin e kërkesës duke kontaktuar 
menjëherë nëpërmjet e-mail-it dhe/ose një forme tjetër të 
komunikimit, raportuesin e të dhënave, duke i kërkuar verifikimin 
e të dhënave/informacionit të cilat pretendohen nga kredimarrësi 
se janë të pasakta dhe/ose të paplota. Raportuesi i të dhënave 
duhet të kryejë verifikimin përkatës brenda 5 (pesë) ditësh pune 
nga data që i është komunikuar kërkesa për këtë qëllim nga 
punonjësi i autorizuar.

4. Afati i përcaktuar në pikën më sipër, mund të zgjatet me vetëm 3 
(tre) ditë pune, nëse raportuesi i të dhënave paraqet në Bankën 
e Shqipërisë një arsye të pranueshme për zgjatjen e afatit. 

5. Nëse nga verifikimi i kryer konstatohet se të dhënat/informacioni 
për kredimarrësin janë të pasakta ose të paplota, raportuesi i 
të dhënave duhet menjëherë t’i korrigjojë ato dhe t’ia dërgojë 
informacionin e rishikuar punonjësit të autorizuar.

6. Me marrjen e informacionit të korrigjuar, punonjësi i autorizuar 
brenda ditës së nesërme të punës, duhet të njoftojë mbi 
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informacionin e rishikuar çdo raportues të të dhënave, i cili 
ka marrë kopje të mëparshme të pasakta apo të paplota të 
raportit.

7. punonjësi i autorizuar njofton kredimarrësin apo personin e 
autorizuar prej tij, për të tërhequr kopjen e rishikuar të raportit 
brenda 3 (tre) ditësh pune nga data në të cilën ka marrë 
informacionin e korrigjuar.

8. Nëse pas verifikimit të kryer nga raportuesi i të dhënave, 
informacioni i cili kërkohet të rishikohet është i saktë dhe 
kredimarrësi bie dakord me të, atëherë informacioni i Raportit 
për kredimarrësin nuk ndryshon.

9. Nëse pas verifikimit të kryer nga raportuesi i të dhënave, ky i 
fundit konfirmon sërish se informacioni është i saktë, ndërsa 
kredimarrësi pretendon përsëri se informacioni është i pasaktë 
apo i paplotë, atëherë raporti nuk ndryshon por kredimarrësi 
ka të drejtë të dorëzojë pranë Zyrës së Regjistrit të kredive një 
dokument me shkrim, në të cilin të parashtrojë në mënyrë të 
përmbledhur arsyet e këtij pretendimi.

10. Arsyet e pretenduara në dokumentin e parashikuar në pikën 9 të 
këtij neni, i bashkëlidhen informacionit të mbajtur në Regjistrin 
e kredive dhe e bashkëshoqërojnë atë në çdo rast të trajtimit të 
tij.

Neni 11
Regjistri i kërkesave për rishikimin e të dhënave

1. Zyra e Regjistrit të kredive mban një regjistër në të cilin 
evidentohen të gjitha kërkesat e dorëzuara për nxjerrjen e raportit 
të kredimarrësit dhe rishikimin e të dhënave.

2. Regjistri i kërkesave evidenton gjithashtu veprimet e punonjësit 
të autorizuar të Bankës së Shqipërisë për trajtimin e kërkesës, 
veprimet e ndërmarra nga raportuesi i të dhënave në lidhje 
me trajtimin e kërkesës, dhe rezultatin e arritur në fund të 
procedurës.

3. Informacioni në lidhje me kërkesat për raportin e kredimarrësit 
dhe rishikimin e të dhënave sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, 
mbahet në regjistër për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh nga 
momenti i dorëzimit të kërkesës.

Neni 12
Masat në rast të mostrajtimit të kërkesës për rishikimin e të dhënave

1. Nëse raportuesi i të dhënave, pa dhënë ndonjë arsye të vlefshme, 
nuk verifikon saktësinë dhe plotësinë e të dhënave që kërkohen të 
rishikohen sipas kërkesës së punonjësit të autorizuar dhe brenda 
afatit të parashikuar në këtë udhëzim, Banka e Shqipërisë ka 
të drejtë të pezullojë aksesin e këtij raportuesi të dhënash në 
Regjistrin e kredive.

2. pezullimi i parashikuar në pikën 1 të këtij neni mund të zgjasë 
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për aq kohë sa raportuesi i të dhënave nuk përmbush detyrimet 
e parashikuara në këtë udhëzim për verifikimin e saktësisë dhe 
plotësisë së të dhënave.

kREU V
DISpOZITA Të FUNDIT

Neni 13
Tarifa për përpunimin e të dhënave të Regjistrit të kredive

1. kërkuesi paguan tarifën e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë 
për përpunimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e kredive. 
kërkuesi nuk paguan tarifë për kërkesën për rishikimin e të 
dhënave.

2. punonjësit e Bankës së Shqipërisë janë të përjashtuar nga detyrimi 
për pagesën e tarifës për nxjerrjen e Raportit të kredimarrësit.

3. Tarifa paguhet në çdo sportel të bankave ose të degëve të 
bankave të huaja, në favor të llogarisë së Regjistrit të kredive në 
Bankën së Shqipërisë.

4. Mandatpagesa e tarifës të parashikuar në pikën 3 të këtij neni 
duhet të përmbajë të paktën të dhënat e përcaktuara në aneksin 
3 të këtij udhëzimi. kopja e mandatpagesës i bashkëngjitet 
kërkesës për nxjerrjen e Raportit të kredimarrësit.

5. këto tarifa do të transferohen nëpërmjet sistemeve të pagesave, 
nga bankat ose degët e bankave të huaja në përfitim të Bankës 
së Shqipërisë. Transferimi do të kryhet në llogaritë e përcaktuara 
në aneksin 3.

6. Tarifa mund të ndryshojë pa paralajmërim, në përputhje me 
aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

7. Banka e Shqipërisë bën publike në çdo kohë tarifën e 
mësipërme.

      
kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

ARDIAN FULLANI
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BANkA E ShqIpëRISë
REGJISTRI I kREDIVE

ANEkSI 1

FORMULARI I këRkESëS pëR RApORTIN E kREDIMARRëSIT

Ju lutem plotësoni këtë formular për të mundësuar trajtimin e kërkesës suaj. Gjithashtu, bashkëlidhni me 
këtë kërkesë një kopje të dokumenteve shoqëruese të listuara më poshtë, të cilat janë të nevojshme për 
identifikimin tuaj nga Regjistri i kredive për çdo kërkesë. Ju do të merrni nga ne brenda 10 ditësh një 
përgjigje në lidhje me depozitimin e kërkesës suaj për Raportin e kredimarrësit. Nëse brenda 10 ditësh 
nuk merrni asnjë njoftim, ju lutem telefononi në numrat: 04 2419301; 04 2419302; 04 2419303.

për: Banka e Shqipërisë, Regjistri i kredive, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, 
Tiranë, Shqipëri.

Vetëm për përdorim 
zyrtar të BSh

Nga: 

Emri, atësia, mbiemri i kërkuesit:
 ………………………………….………………………….…………..

Nr.pasaporte/Certifikatë Lindjeje/Letërnjoftimi/kartë Identiteti:
……………………………………………………………… 

Datëlindja:…………………………………………………

Adresa e vendbanimit: …………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………...………. 

Nr. i telefonit: .………………………………………………………..

Nr. Reference:

..............................

Data e pranimit:

..............................

punonjësi i ngarkuar:

..............................

Shënime:

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Dëshiroj një kopje të Raportit të kredimarrësit për: 

 Veten time  Të përfaqësuarin ____________________________________
                                                (emri,atësia,mbiemri i individit/personit fizik)

 Subjektin _____________________________ në  zbatim të detyrimit ligjor/
vendimit të gjykatës
(nëse është individ/person fizik shënoni emrin, atësinë, mbiemrin; nëse është 
person juridik plotësoni të dhënat e mëposhtme për personin juridik)

 personin juridik

Emri i personit juridik Numri i regjistrimit

……..…………………………….…………..……………………………………… 

Data e regjistrimit Statusi ligjor (Sh.A, Sh.p.k, etj)
……..…………………………….………………….……………………………….. 

Marrja e kopjes:

Dëshiroj të marr kopjen e raportit personalisht në Zyrën e Regjistrit të kredive, 
pranë Bankës së Shqipërisë

Dëshiroj që personi i autorizuar nga unë të marrë kopjen e raportit personalisht në 
Zyrën e Regjistrit të kredive, pranë Bankës së Shqipërisë

Nënshkrimi:_______________________ Data: ___________________________

Ky formular mund të merret pa pagesë nga faqja zyrtare e internetit të BSH www.bankofalbania.org/
regjistrikredive ose pranë ambienteve të BSH në Tiranë. Ju lutem dorëzojeni këtë formular dorazi 
në ndërtesën qendrore të BSH në Tiranë në adresën e shënuar në formular. Mos e dërgoni 
nëpërmjet e-mailit apo me postë.
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DOkUMENTACIONI ShOqëRUES

për të mundësuar trajtimin e kërkesës suaj, formularit të mësipërm ju 
lutemi t’i bashkëlidhni edhe kopje të dokumenteve të mëposhtme:

A.  kur kërkesa është për Raportin e kredimarrësit të një individi 
apo personi fizik

1. Një kopje të noterizuar të pasaportës ose letërnjoftimit të subjektit 
të të dhënave ose një fotokopje të pasaportës ose letërnjoftimit 
kur kjo kryhet nga punonjësi i autorizuar në Bankën e Shqipërisë, 
si dhe një dokument brenda afatit të tij të vlefshmërisë që të 
përmbajë edhe atësinë e subjektit të të dhënave;

2. Në rast se subjekti i të dhënave nuk zotëron një pasaportë 
ose letërnjoftim, atëherë Banka e Shqipërisë nëse e gjykon të 
mjaftueshme mund të kërkojë një kopje të një dokumenti tjetër 
të subjektit të të dhënave, nga i cili mund të nxirren të dhëna për 
identitetin e tij; (si për shembull të lejes së drejtimit të automjetit 
ose libreza/fatura për pagimin e shërbimeve utilitare etj);

3. Në rast se kërkesa dorëzohet nga një person i autorizuar nga 
subjekti i të dhënave, atëherë përveç dokumenteve të përcaktuara 
në pikat 1 dhe 2 më lart, duhet të dorëzohet edhe një prokurë 
origjinale apo autorizim i posaçëm, i lëshuar nga subjekti i 
të dhënave për personin e autorizuar, si dhe një kopje të një 
dokumenti identifikimi të këtij të fundit.

B.  kur kërkesa është për Raportin e kredimarrësit të një personi 
juridik

1. Një kopje të noterizuar të “Ekstraktit historik të Regjistrit Tregtar” 
ose origjinalin e lëshuar nga qendra kombëtare e Regjistrimit;

2. Një kopje të dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit ligjor/
administratorit të personit juridik, që paraqet kërkesën në emër 
të këtij të fundit;

3. Në rast se kërkesa paraqitet nga një person i autorizuar nga 
subjekti i të dhënave, asaj i bashkëngjitet dhe një prokurë 
origjinale apo autorizim i posaçëm, të dhëna për personin e 
autorizuar nga organi kompetent i personit juridik, si dhe një 
kopje e një dokumenti identifikimi të këtij të fundit.

C.  kur kërkesa vjen në përmbushje të një detyrimi ligjor apo të një 
vendimi të gjykatës kompetente

1. Një kopje të dokumentit apo aktit në të cilin përcaktohet detyrimi 
ligjor apo vendimi i gjykatës kompetente në të cilin kërkohet 
raporti për kredimarrësin për një subjekt të caktuar, dhe në të 
cilin shpjegohet arsyeja përse kërkohet raporti;

2. Një autorizim të posaçëm origjinal dhënë kërkuesit për raportin 
e kredimarrësit.
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BANkA E ShqIpëRISë
REGJISTRI I kREDIVE

ANEkSI 2

FORMULARI I këRkESëS pëR RIShIkIMIN E Të DhëNAVE 
Ju lutem shkruani qartë me shkronja të mëdha shtypi informacionin e kërkuar në hapësirën përkatëse. 
plotësimi i këtij formulari është i nevojshëm për trajtimin e kërkesës suaj. Gjithashtu, bashkëlidhni me 
këtë kërkesë një kopje të dokumenteve shoqëruese të listuara më poshtë, të cilat janë të nevojshme për 
identifikimin tuaj nga Regjistri i kredive për çdo kërkesë. Ju do të merrni nga ne brenda 15 ditësh një 
përgjigje në lidhje me depozitimin e kërkesës suaj për Rishikimin e të Dhënave. Nëse brenda dy javësh 
nuk merrni asnjë njoftim, ju lutem telefononi në numrat: 04 2419301; 04 2419302; 04 2419303.

për: Banka e Shqipërisë, Regjistri i kredive, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, 
Tiranë, Shqipëri.

Vetëm për përdorim 
zyrtar të BSh

Nga: 
 

Emri, atësia, mbiemri i kërkuesit 
 …………………………………………………………….………….. 

Nr.pasaporte/Certifikatë lindjeje/Letërnjoftimi/kartë Identiteti 
………………………………………………………………………… 

Datëlindja: 
…………………………………………………………………………

Adresa e vendbanimit: …………………………………………………
…………………………………………………………………………

Nr. i telefonit: .……………………………………………………….. 

Nr. Reference:

................................

Data e pranimit:

................................

punonjësi i 
autorizuar:

................................

Veprimi i kryer:

................................

................................

................................

................................

................................

................................

............................... 

Dëshiroj të kërkoj rishikimin e kopjes së bashkëlidhur të Raportit të kredimarrësit 
për subjektin e mëposhtëm (shënoni emrin e subjektit si në Raportin e 
kredimarrësit): 
.......................................................................................................................

  Jam subjekti i mësipërm 
  Veproj në emër të subjektit dhe marrëdhënia ime me të është: 

.......................................................................................................................

  Veproj në emër të personit juridik me:

Emri i personit juridik Numri i regjistrimit 
……..………………………………………. ..……………………………………… 

Data e regjistrimit Statusi ligjor (Sh.A, Sh.p.k, etj)

.......................................................................................................................

Ju lutem shënoni informacionin për të cilin kërkoni rishikim dhe bashkëlidhni 
dokumentet për të mbështetur kërkesën tuaj. 

Shpjegim i detajuar i kërkesës sime është si më poshtë:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 (Mund të bashkëlidhni faqe shtesë nëse hapësira nuk është e mjaftueshme/

Nënshkrimi:_______________________  Data: ____________________________

Ky formular mund të merret pa pagesë nga faqja zyrtare e internetit të BSH http://www.
bankofalbania.org/regjistrikredive ose pranë ambienteve të BSH në Tiranë. Ju lutem dorëzojeni 
këtë formular dorazi në ndërtesën qendrore të BSH në Tiranë në adresën e shënuar në formular. 
Mos e dërgoni nëpërmjet e-mailit apo me postë. Ju lutem bashkëlidhni gjithashtu një kopje të 
Raportit të Kredimarrësit në të cilin përfshihet informacioni për të cilin kërkoni rishikim. 
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ANEkSI 3

MANDATpAGESA E TARIFëS pëR pëRpUNIMIN E Të DhëNAVE 
Të REGJISTRIT Të kREDIVE NGA SUBJEkTI I Të DhëNAVE/

kREDIMARRëSI

1. Banka urdhëruese Emri dhe kodi BIC i Bankës urdhëruese

2. klienti urdhërues Emër Mbiemër i klientit urdhërues / Adresa

3. Datë valuta dd/mm/vvvv (data, muaji, viti)

4. Shuma e pagesës xxx ALL

5. Banka përfituese Banka e Shqipërisë (kodi BIC-STANALTR)

6. Llogaria përfituese (IBAN) AL88 1011 1008 0000 0000 7777 777L
Regjistri i kredive, BSh

7. përshkrimi i pagesës

për sa derdhur/urdhëruar nga (Emër, 
Atësi, Mbiemër i klientit ose përfaqësuesit 
ligjor të tij (kërkues i Raportit të 
kredimarrësit) tarifa për nxjerrje Raporti të 
kredimarrësit nga Regjistri i kredive.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 69, datë 13.10.2010

pëR 
MIRATIMIN E TARIFAVE Të pëRDORIMIT Të INFORMACIONIT që 
MBAhET Në REGJISTRIN E kREDIVE Të BANkëS Së ShqIpëRISë   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, paragrafi 2 dhe nenit 43, shkronja 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; nenit 127 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”; dhe nenit 24 të rregullores “Mbi përmbajtjen 
e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën 
e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes dhe të 
Departamentit të Teknologjisë së Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë tarifat e përdorimit të informacionit që mbahet 
në Regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë, sipas tabelës 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. këto tarifa janë të zbatueshme me hyrjen në fuqi të rregullores 
“Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të 
kredive në Bankën e Shqipërisë” dhe të udhëzimit “për procedurën 
e nxjerrjes së Raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të 
dhënave që mbahen në Regjistrin e kredive”, miratuar përkatësisht 
nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimet nr. 
67, datë 13.10.2010 dhe nr. 68, datë 13.10.2010.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi nr. 72, datë 
27.11.2007 i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ”për 
miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që mbahet në 
Regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë”.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

TARIFAT E pëRDORIMIT Të INFORMACIONIT që MBAhET Në 
REGJISTRIN E kREDIVE Të BANkëS Së ShqIpëRISë

(Miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr.69, datë 13.10.2010)

komponenti përshkrim/detajim Tarifa në lekë

Tarifa e përdorimit

Tarifa për kërkim të suksesshëm nga bankat E pagueshme çdo muaj 100

Tarifa për kërkim të suksesshëm nga subjektet financiare 
jobanka dhe Unionet e shoqërive të kursim-kreditit E pagueshme çdo muaj 50

Tarifa për kërkesë nga subjekti i regjistrimit E pagueshme në momentin 
e pranimit të kërkesës 500
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 71, datë 13.10. 2010

pëR 
MIRATIMIN E DOkUMENTIT “pëR MISIONIN E MBIkëqYRJES”   

Në bazë dhe në zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë“, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë dokumentin “për misionin e mbikëqyrjes”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Vendimi i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 09, datë 
08.02.2006, shfuqizohet.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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DOkUMENTI “pëR MISIONIN E MBIkëqYRJES”

Funksioni i mbikëqyrjes ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë 
qendrore, në bazë të ligjit “për Bankën e Shqipërisë” nr. 8269, datë 
23.12.1997 dhe të ligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë” nr. 
9662, datë 18.12.2006. 

MISIONI I MBIkëqYRJES 
 
Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti 

mbikëqyrës i bankave dhe i subjekteve të tjera që kryejnë veprimtari 
financiare të licencuara prej saj:

• synon të sigurojë veprimtari të shëndoshë bankare duke hartuar 
dhe zbatuar politika dhe një kuadër rregullator të përshtatshëm, 
fleksibël dhe në linjë me dinamikat e zhvillimit në vend, me qëllim 
ruajtjen e shëndetit të bankave, të stabilitetit të sistemit bankar e 
më gjerë, parandalimin e krizave në këtë sektor, si dhe mbrojtjen 
e depozituesve;

• ndikon në stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke 
monitoruar zhvillimet në treg dhe rekomanduar masat e 
nevojshme, në mënyrë që subjektet e mbikëqyrura t’iu përshtaten 
këtyre zhvillimeve dhe të administrohen në vazhdimësi sipas 
praktikave më të mira;

• nxit disiplinën e tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare;

• ndikon në zhvillimin e një konkurrence të ndershme në subjektet 
e mbikëqyrura, dhe synon të sigurojë trajtimin e barabartë të 
subjekteve të licencuara dhe të klientëve të tyre, në përputhje 
me politikat përkatëse mbikëqyrëse dhe rregullat në fuqi. Në 
këtë kontekst, priret nga parimi se llojet e ngjashme të rreziqeve 
financiare dhe çështje të tjera relevante të rregullimit duhet t’i 
nënshtrohen të njëjtave rregulla në të gjithë segmentet e tregut 
për të kufizuar mundësitë për arbitrazh rregullator.

Banka e Shqipërisë e realizon funksionin e saj mbikëqyrës, 
nëpërmjet: 

a) ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës, në mënyrë që ai të jetë në harmoni me direktivat 
evropiane për një mbikëqyrje efektive, specifikat e vendit, si edhe 
në zbatim të praktikave më të mira;

b) rregullimit të hyrjes në treg të bankave potenciale, aksionerëve 
dhe administratorëve, me reputacion të mirë bazuar në burime 
informacioni të verifikueshme dhe të besueshme; 

c) ndjekjes së një procesi mbikëqyrës efektiv dhe proaktiv duke 
zbatuar parime të një mbikëqyrjeje të orientuar nga rreziku 
nëpërmjet inspektimeve në vend dhe analizës së vazhdueshme 
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në distancë të treguesve të subjekteve të licencuara, si edhe 
ndërmarrjes së veprimeve korrektuese për zgjidhjen e problemeve 
të ndryshme; 

d) bashkëpunimit me subjektet e mbikëqyrura, me institucione të 
tjera financiare brenda vendit si edhe me autoritetet e huaja 
mbikëqyrëse e bankat e huaja që kanë hapur degë ose filiale të 
tyret në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë 
synon nivelet më të larta të integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës, 
të transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve 
mbikëqyrëse.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 72, datë 13.10.2010

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pARApRAk pëR kRYERJEN E VEpRIMTARIVE 

ShTESë NGA BANkA kOMBëTARE TREGTARE Sh.A.  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a”, nenit 43, shkronja 
“e” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë“ i 
ndryshuar, të nenit 23, pikat 1 dhe 3, nenit 24, pika 1, shkronja “ç”, 
të nenit 54, pika 2, shkronja, “b”, “d” “dh”, nënpika “v”, “vi”, “vii”, 
“e”, “ë” të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka kombëtare 
Tregtare sh.a. të veprimtarive financiare shtesë, si më poshtë:

• Factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare;

• Marrjen e angazhimeve;

• Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe 
në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose 
ndryshe si vijon:

- letra me vlerë të transferueshme; 

- instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke 
përfshirë veprimet me arin;

- pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, 
duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu 
dhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime;
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• Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: 

- administrimin e aktiveve të tilla si, administrimi i parave dhe i 
portofolit, administrimin e fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet 
depozituese dhe të besimit; 

- shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve 
financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe 
instrumente të tjera të negociueshme;

-  sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe 
përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë 
lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare;

• Shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 
për të gjitha veprimtaritë e listuara më sipër, duke përfshirë 
referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në 
lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet 
e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; kujdestar i letrave 
me vlerë të qeverisë;

 
2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të kryer 

ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës së Bankës kombëtare 
Tregtare sh.a., sipas pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 73, datë 13.10.2010

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pëR REALIZIMIN E OBJEkTIT Të pROkURIMIT 

“pROGRAME E LICENCA Të MICROSOFT- ENTERpRISE 
AGREEMENT”, NëpëRMJET NJë kONTRATE ME kOhëZGJATJE 

TREVJEÇARE 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe 
nenit 45, shkronja “dh” të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, dhe me 
propozim të Departamentit të Teknologjisë së Informacionit, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit ”programe e licenca 
të Microsoft-Enterprise Agreement”, nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje 3 (tre) - vjeçare.

2. Ngarkohen Departamenti i Administrimit, Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit dhe Departamenti i kontabilitetit 
dhe Financës për zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 76, datë 26.10.2010 

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NORMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES 

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

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 5 për qind, normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe 
repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi..

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 1, 
ShkURT 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 27.01.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes ”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 10.02.2010 “për 
miratimin e “Dokumentit të politikës së investimit të fondit të 
pensionit në Bankën e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 10.02.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 24.02.2010 “për 
shfuqizimin e vendimit nr. 28, datë 25.03.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 24.02.2010 “për 
realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i dy terminaleve të reja 
të informimit dhe tregtimit financiar””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 24.02.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 2, 
MARS 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 10.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
parë e Investimeve, Albania sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për vlerësimin e performancës në punë të 
punonjësve të Bankës së Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e “kontratës - tip për riblerjen e titujve””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e procedurës së veçantë për prokurimin e objektit “Abonimi pranë 
një agjencie renditjeje””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës “për nënshkrimin e dokumentacionit 
teknik në zbatim të marrëveshjes ndërmjet Bankës së Shqipërisë 
dhe shoqërisë “MasterCard International Inc”””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 10.03.2010 “për një 
ndryshim në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 24.03.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 24.03.2010 “për dhënien 
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e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Intesa Sanpaolo Albania sh.a.”.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 24.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
Tiranës sh.a.”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 3, 
pRILL 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 24.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “Sistemit raportues për subjektet financiare jobanka””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.27, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “politikës Operacionale të Mbikëqyrjes””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 14.04.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 28.04.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 28.04.2010 “për një 
ndryshim në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së “prokurimit të drejtpërdrejtë” për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 4, 
MAJ 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 12.05.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga dega e 
Bankës Alpha-Albania/Alpha Bank-Albania”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 12.05.2010 “për disa 
ndryshime në vendimin nr.54, datë 10.07.2002 “Mbi marrëdhëniet 
e bashkëpunimit me specialistë të jashtëm për nevoja të Bankës së 
Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 26.05.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.05.2010 “për 
miratimin e rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 5, 
qERShOR 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.06.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 16.06.2010 “për disa 
ndryshime në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 16.06.2010 “për miratimin 
e procedurës së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen e pasurisë së 
paluajtshme shtetërore “Ish-hotel Dajti” nga Banka e Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 30.06.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në “Dokumentin e politikës Monetare për periudhën 
2009 -2011””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 30.06.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi transaksionet e shitblerjeve me të 
drejta të plota””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 6, 
GUShT 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë.14.07.2010 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut nga pozicionet 
e hapura valutore””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë.14.07.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Raiffeisen sh.a.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë.28.07.2010 “për uljen 
me 0.25 pikë për qind të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë.28.07.2010 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë.28.07.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë 
me bashkëpunëtorë të jashtëm””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 7, 
ShTATOR 2010

1. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë nr. prot. 6943, datë 
04.08.2010 “për miratimin e ndryshimit të emrit të Bankës popullore 
sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 31. 08. 2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 31. 08. 2010 “për 
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë 
nga Banka Credins sh.a.”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 31. 08. 2010 “për disa 
ndryshime në vendimin nr. 56, datë 29.08.2008 “për miratimin 
e përdorimit të procedurës së “prokurimit të drejtpërdrejtë” për 
blerjen dhe marrjen me qira të ambienteve të reja për nevojat e 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 31.08.2010 “për 
miratimin e Universitetit të Oksfordit si bashkëpunëtor i jashtëm i 
Bankës së Shqipërisë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 31.08.2010 “për 
tërheqjen nga qarkullimi të kartëmonedhave me kurs ligjor”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 64, datë 29. 09. 2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 29. 09. 2010 “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për mbikëqyrjen e shoqërive 
të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre””.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-2222230; 2235568; 2235569;

Faks: 355-4-2223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Tirazhi: 350 kopje

Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


