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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 27, datë 27.04.2011

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, 25 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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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 28, datë 27.04.2011

pëR 
MIRATIMIN E NoRMëS Së INTERESIT pëR REMUNERIMIN E 

REZERVëS Së DETYRUAR Të SUBJEkTEVE BANkARE 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19 pika 3 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe të nenit 12, 
pika 4 të rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur 
në Bankën e Shqipërisë nga bankat” miratuar me vendim nr. 43, datë 
16.07.2008, me propozim të Departamentit të politikës Monetare, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Norma e interesit për rezervën e detyruar në lekë të jetë 70 
(shtatëdhjetë) për qind e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, të miratuar nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në ditën e fundit të periudhës 
bazë. 

2. Norma e interesit për rezervën e detyruar në usd të jetë 0 (zero). 
3. Norma e interesit për rezervën e detyruar në euro të jetë 0 (zero). 
4. Vendimi nr. 46, datë 16.07.2008 shfuqizohet me hyrjen në fuqi të 

këtij vendimi.
5. Ngarkohet Departamenti i operacioneve Monetare me zbatimin e 

këtij vendimi.
6. 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 në datë 24.07.2011.

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 29, datë 27.04.2011

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREgULLoREN “MBI MINIMUMIN E 

REZERVëS Së DETYRUAR Të MBAJTUR Në BANkëN E ShqIpëRISë 
NgA BANkAT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të nenit 19 dhe 
nenit 20 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” 
i ndryshuar; si dhe të nenit 67 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë“, me propozim të Departamentit të 
politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar të mbajtur 
në Bankën e Shqipërisë nga bankat” miratuar me vendimin nr. 43, 
datë 16.07.2008 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
të bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

(a) Në nenin 12, përmbajtja e pikave “1” dhe “4” ndryshon përkatësisht 
si më poshtë: 

1. Banka e Shqipërisë mund të remunerojë bankat për mbajtjen 
e rezervës së detyruar në lekë dhe në valutë, për periudhën 
e mbajtjes së saj. 

4. Në rast të remunerimit përkatësisht, të rezervës së detyruar 
në lekë dhe në valutë, normat e remunerimit përcaktohen 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
dhe njoftohen të paktën 30 (tridhjetë) ditë pune përpara 
fillimit të periudhës së mbajtjes. 

 
2. Ngarkohen Departamenti i operacioneve Monetare, Departamenti 

i Mbikëqyrjes si dhe të gjitha strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë 
për zbatimin e këtij vendimi.
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3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e ndryshimeve të 
rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar të mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat” të miratuara me këtë vendim, në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

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

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 30, datë 27.04.2011

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR FoNDIN E pENSIoNIT 

SUpLEMENTAR Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 2, shkronja “a” dhe nenit 
43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269 datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë” të ndryshuar, me propozimin e Departamentit të Burimeve 
Njerëzore, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për Fondin e pensionit Suplementar të 
Bankës së Shqipërisë” sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore, Departamenti 
i kontabilitetit dhe i Financës, Departamenti i operacioneve 
Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Teknologjisë së Informacionit për 
realizimin e ndryshimeve të nevojshme në programin e administrimit 
të Fondit të pensionit.

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

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 04.04.2007 për 
miratimin e rregullores “për Fondin e pensionit Suplementar të 
Bankës së Shqipërisë”.

6. ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas publikimit në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREgULLoRE
“pëR FoNDIN E pENSIoNIT SUpLEMENTAR Të BANkëS Së 

ShqIpëRISë”

(Miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 
27.04.2011.)

kREU I
DISpoZITA Të pëRgJIThShME

Neni 1
objekti i rregullores

objekti i kësaj rregulloreje është të vendosë rregullat e funksionimit 
dhe administrimit të Fondit të pensionit Suplementar të Bankës së 
Shqipërisë, si dhe të përcaktojë rastet e mbulimit me sigurim, kushtet, 
mënyrën dhe masën e përfitimeve nga ky Fond. 

Neni 2
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 2, shkronja 
“a” dhe nenit 43, shkronja “f“ të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 3
përkufizime

1.  Në zbatim të kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

a) “Fond i pensionit Suplementar të Bankës së Shqipërisë” (“Fondi 
i pensionit”) është fondi i krijuar me kontributet e Bankës së 
Shqipërisë dhe punonjësve të siguruar në Fond, për të siguruar 
përfitime pensionale suplementare për këta punonjës, në 
përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë rregullore. 

b) “punonjës i Bankës së Shqipërisë” (“punonjësi”) është individi 
që përkufizohet si i tillë në aktet juridike në fuqi të Bankës së 
Shqipërisë.

c) “Fond me kontribute të përcaktuara” është një fond pensionesh, 
në të cilin punëdhënësi dhe punëmarrësi paguajnë kontribute 
fikse dhe shuma e përfitimit pensional, përcaktohet në varësi të 
kontributeve të akumuluara dhe kthimit nga investimi i mjeteve 
të fondit. 

ç)  “Sigurim aktiv” është forma e marrëdhënies së sigurimit nëpërmjet 
së cilës Banka e Shqipërisë dhe punonjësi marrin përsipër të 
paguajnë kontribute, me qëllim përfitimin nga ky i fundit, të 
përfitimeve pensionale suplementare, sipas përcaktimeve të 
kësaj rregulloreje. 
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d) “Mjetet e Fondit” janë tërësia e mjeteve financiare të Fondit, 
të vlefshme për administrimin e tij dhe kryerjen e pagesave të 
përfitimeve pensionale për të siguruarin, në përputhje me kushtet 
e përcaktuara në këtë rregullore.

dh) “përfitime”, përfshijnë përfitimet pensionale dhe tërheqjet e 
parakohshme.

e) “përfitime pensionale” janë ato lloj të ardhurash që rrjedhin nga 
kontributet e palëve të përfshira në kontratën e sigurimit, kthimi 
nga investimi i tyre sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, 
dhe që u paguhen të siguruarve në Fondin e pensionit, sipas 
parashikimeve të kësaj rregulloreje. 

ë) “Skema e sigurimit” është tërësia e normave dhe e rregullave të 
administrimit të Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë, të 
parashikuara në këtë rregullore.

f) “Administrim” është procesi i mbledhjes dhe i regjistrimit të 
kontributeve, investimit apo riinvestimit, sipas përcaktimeve të 
kësaj rregulloreje, si dhe kryerja e pagesave dhe detyrimeve të 
Fondit, sipas kushteve që përcaktohen në këtë rregullore. 

g) “I siguruar” është punonjësi i Bankës së Shqipërisë, i cili ka lidhur 
kontratën e sigurimit me Bankën, sipas kushteve të përcaktuara 
në këtë rregullore.

gj)  “përfitues” është sipas rastit ose i siguruari, ose personi i 
përcaktuar nga i siguruari për marrjen e përfitimeve që rrjedhin 
nga sigurimi në Fondin e pensionit.

h) “Sigurimi pasiv” është forma e marrëdhënies së sigurimit, kur 
Banka e Shqipërisë nuk derdh kontribute, por fondet e akumuluara 
në llogarinë individuale riinvestohen, për të siguruar përfitime 
nga Fondi i pensionit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në 
këtë rregullore. 

i) “Skema e kontributeve” është mënyra e krijimit të mjeteve në 
Fondin e pensionit, që përcakton masën e kontributeve për t’u 
derdhur në Fond. 

j) “kontribut” është pagesa në Fondin e pensionit, e kryer nga:

a. Banka e Shqipërisë, dhe
b. i siguruari; 
 
në masën dhe sipas kushteve të përcaktuara të kësaj rregulloreje. 

k) “pagë bruto” është paga bazë si dhe shtesat e tjera mbi të, 
përcaktuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë. 

l) “Tërheqja e parakohshme e fondeve” është pagesa e vlerës totale 
të kontributeve të paguara nga i siguruari dhe kthimit nga investimi 
i këtyre kontributeve, të akumuluara në llogarinë e tij individuale.

ll) “komiteti” është komiteti i Administrimit të Fondit të pensionit, i 
krijuar në Bankën e Shqipërisë. 

m) “kontratë sigurimi” është kontrata tip lidhur me shkrim midis të 
siguruarit dhe Bankës së Shqipërisë, në të cilën palët parashikojnë 
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të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga përfshirja në skemën e 
sigurimit të Fondit të pensionit. 

n) “kthim nga investimi” është çdo interes, dividend apo e ardhur 
tjetër e realizuar nga investimi apo riinvestimi i mjeteve të Fondit, 
përfshirë çdo fitim apo humbje të realizuar apo të parealizuar 
nga investimi, minus kostot e administrimit të Fondit apo taksa 
dhe komisione të paguara nga vetë Fondi. 

nj) “periudhë sigurimi në Fondin e pensionit” quhet periudha për të 
cilën janë paguar kontributet.

o) “periudhë e mëparshme sigurimi” është periudha për të cilën 
i siguruari dhe Banka paguajnë kontribute për një periudhë 
kohore të kaluar sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.

p) “Norma e kthimit nga investimi” është përqindja që zë kthimi 
total nga investimi kundrejt totalit të mjeteve në Fond.

q) “Vit financiar” është periudha 12-mujore, e cila fillon në 1 janar 
dhe mbaron në 31 dhjetor.

r) “DBNJ” është Departamenti i Burimeve Njerëzore të Bankës së 
Shqipërisë.

rr) “DkF” është Departamenti i kontabilitetit dhe Financës të Bankës 
së Shqipërisë. 

s)  “DJ” është Departamenti Juridik i Bankës së Shqipërisë.
sh) “DoM” është Departamenti i operacioneve Monetare i Bankës 

së Shqipërisë.
t) “kMCAp” është komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për 

punë.

2. Sa herë që përmendet fjala “Fond” ajo do të nënkuptojë “Fondin 
e pensionit” dhe anasjelltas. Fjala “investim” do të nënkuptojë 
edhe “riinvestim” dhe anasjelltas. Fjalët “pension” dhe “përfitim 
pensional” përdoren në mënyrë alternative.

3.  Titujt dhe krerët në këtë rregullore janë përdorur vetëm për 
orientim dhe referim dhe nuk kanë për qëllim të kushtëzojnë ose 
të kufizojnë interpretimin e përcaktimeve dhe të dispozitave të 
kësaj rregulloreje.

4.  Në këtë rregullore, fjalët në njëjës mund të interpretohen në 
shumës dhe anasjelltas, kurdoherë që një gjë e tillë është e 
nevojshme nga përmbajtja e dispozitës.

5. Termat në gjininë mashkullore nënkuptojnë dhe gjininë femërore 
dhe anasjelltas. 

kREU II
FoNDI I pENSIoNIT I BANkëS Së ShqIpëRISë

Neni 4
qëllimi i Fondit të pensionit

qëllimi i Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë është të sigurojë 
përfitime pensionale suplementare për punonjësit e siguruar në Fond.
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Neni 5
Administrimi i Fondit të pensionit

Mjetet e Fondit administrohen nga Banka e Shqipërisë. këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mund të vendosë që këto mjete të 
administrohen nga një subjekt i ndryshëm nga Banka e Shqipërisë, mbi 
bazën e marrëveshjeve përkatëse të lidhura për këtë qëllim.

Neni 6
përfitimet nga Fondi i pensionit

1.  E drejta për përfitime nga Fondi i pensionit lind në rastet e: 
a) arritjes së moshës së pleqërisë; 
b) invaliditetit të plotë; 
c) ndarjes nga jeta së të siguruarit;
d) tërheqjes së parakohshme të fondeve.

Neni 7
përdorimi i mjeteve të Fondit të pensionit

1. Mjetet e Fondit të pensionit përdoren vetëm për të paguar 
përfitimet që rrjedhin nga skema e sigurimit në Fondin e pensionit 
të Bankës së Shqipërisë. Në asnjë rast këto mjete nuk përdoren 
për të paguar përfitime që rrjedhin nga sigurimi i detyrueshëm, 
vullnetar, suplementar shtetëror, pensioni shtetëror i posaçëm 
apo të ndonjë lloj tjetër pensioni që rregullohen nëpërmjet 
akteve të tjera normative në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

2. Mjetet e Fondit të pensionit nuk transferohen, barrësohen dhe 
as përdoren për ndonjë qëllim tjetër, të ndryshëm nga ai që 
përcaktohet në nenin 4 të kësaj rregulloreje. 

3. Çdo shpenzim për administrimin e Fondit të pensionit, si dhe 
detyrimet e tjera ligjore të pagueshme përballohen nga Fondi i 
pensionit.

 
Neni 8

Blerja e periudhës së mëparshme të sigurimit

1. punonjësi i siguruar në Fondin e pensionit ka të drejtën e blerjes 
së një periudhe të mëparshme sigurimi, me kusht që të ketë 
qenë punonjës i Bankës së Shqipërisë gjatë gjithë periudhës që 
kërkon të blejë.

2. Në çdo rast, periudha e mëparshme e sigurimit që punonjësi 
mund të blejë, duhet t’i përkasë vitit financiar në të cilin bëhet 
pagesa e kontributeve nga i siguruari. 
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kREU III
MARRëDhëNIET E SIgURIMIT

Neni 9
krijimi i marrëdhënieve të sigurimit

1. kanë të drejtë të sigurohen në Fondin e pensionit punonjësit 
e Bankës së Shqipërisë, kohëzgjatja e marrëdhënieve të punës 
të së cilëve është me afat të pacaktuar, sipas përcaktimeve të 
rregullores për marrëdhëniet e punës. 

2. procedura për të qenë i siguruar në Fondin e pensionit fillon 
me paraqitjen e një kërkese me shkrim pranë DBNJ, nga ana e 
punonjësve të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

3. Marrëdhëniet e sigurimit dhe format e tij krijohen dhe përcaktohen 
nëpërmjet kontratës tip të sigurimit të nënshkruar midis punonjësit 
dhe Bankës së Shqipërisë. 

Neni 10
përmbajtja e kontratës së sigurimit

1. kontrata e sigurimit duhet të përmbajë të paktën informacionin 
e mëposhtëm: 

a) identitetin dhe adresën e palëve të kontratës;
b) detyrimin, masën dhe afatin për derdhjen e kontributit të secilës 

palë; 
c) detyrimin e Fondit të pensionit për të informuar të siguruarin në 

lidhje me gjendjen e fondeve në llogarinë e tij individuale;
d) mënyrën e kryerjes së ndryshimeve në kontratë; dhe
e) datën e hyrjes në fuqi të kontratës.

2. Çdo punonjës, me nënshkrimin e kontratës së sigurimit, dorëzon 
dhe një deklaratë noteriale, në të cilën përcakton se cili do të 
jetë përfituesi i pensionit, në rast se i siguruari ndahet nga jeta. 
Deklarata për përfituesin e pensionit, e cila përmban të dhëna 
për identifikimin e përfituesit, i bashkëngjitet kontratës së sigurimit 
dhe mund të ndryshohet në çdo kohë, nga i siguruari.

3. Në rast se i siguruari përcakton dy ose më shumë përfitues, ai 
duhet të përcaktojë edhe masën përkatëse të përfitimit për secilin 
përfitues.

 Neni 11
përgatitja e kontratës së sigurimit 

1. kontrata - tip e sigurimit, hartohet nga DBNJ në bashkëpunim 
me DJ.

2. kontrata e sigurimit nënshkruhet në emër dhe për llogari të 
Bankës së Shqipërisë nga Drejtori i DBNJ. 
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Neni 12
Rastet e “sigurimit pasiv”

1. Të drejtën për sigurim pasiv e gëzon çdo punonjës i siguruar i 
cili: 

a) ka qenë i siguruar aktiv për të paktën gjashtëdhjetë muaj dhe për 
arsye të ndryshme dëshiron të ndërpresë derdhjen e kontributeve 
në Fondin e pensionit;

b) ka qenë i siguruar aktiv për të paktën gjashtëdhjetë muaj në 
Fondin e pensionit dhe marrëdhënia e punës midis tij dhe Bankës 
ka përfunduar; dhe

c) marrëdhënia e punës midis tij dhe Bankës është pezulluar 
përkohësisht.

2. Marrëdhënia e sigurimit në formën “i siguruar pasiv” është e 
vlefshme vetëm pas ndryshimeve përkatëse në kontratën e 
sigurimit. Në rastet e shprehura në shkronjat (a) dhe (b) të pikës 
1 të këtij neni, marrëdhënia e sigurimit në formën “i siguruar 
pasiv” vendoset pas kërkesës me shkrim nga vetë i siguruari. 

3. Marrëdhënia e sigurimit do të konsiderohet “pasive” dhe në 
rastin e parashikuar në nenin 13 të kësaj rregulloreje. 

Neni 13
“Sigurimi pasiv” i ish-punonjësit

1. Ish-punonjësi i cili gëzon të drejtën e sigurimit pasiv sipas nenit 12, 
pika 1, shkronja “b”, mund të vazhdojë të kontribuojë në Fondin e 
pensionit në një nga masat e përcaktuara në nenin 17, pika 2, të 
pagës mujore të fundit që ai ka patur në momentin e përfundimit 
të marrëdhënieve të punës. Në këtë rast, Banka e Shqipërisë nuk 
paguan kontribute sipas nenit 15, të kësaj rregulloreje.

2. përjashtohen nga përcaktimet e bëra në pikën 1 të këtij neni të 
gjithë punonjësit e Bankës së Shqipërisë marrëdhënia e punës 
të së cilëve është ndërprerë për shkak të mosrespektimit të 
detyrimeve kontraktore apo për shkak të shkeljeve disiplinore.

3. pagesa e kontributeve nga ish-punonjësi i siguruar pasiv sipas 
pikës 1 të këtij neni kryhet brenda datës 20 të çdo muaji 
kalendarik pranë sporteleve të Bankës së Shqipërisë apo me 
transferim fondesh nga banka tregtare ku ai disponon llogari, 
në llogarinë e tij të çelur pranë Bankës së Shqipërisë për këtë 
qëllim. 

4. Në rast se ish-punonjësi nuk paguan kontributin për të paktën 3 
muaj nga data e përcaktuar në pikën 3 të këtij neni, ky i fundit 
humb të drejtën për të kontribuar sipas përcaktimeve të bëra në 
pikën 1 të këtij neni. 

5. pika 1 e këtij neni zbatohet në mënyrë të përshtatshme edhe 
për punonjësit të cilët përfitojnë të drejtën e sigurimit pasiv sipas 
rasteve të parashikuara në nenin 12, pika 1, c.
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kREU IV
FoRMA E FoNDIT Të pENSIoNIT DhE INVESTIMI I TIJ

Neni 14
Forma e Fondit të pensionit 

Forma e Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë është me 
kontribute të përcaktuara. kjo formë e organizimit të Fondit nënkupton 
që:

a) detyrimi ligjor i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i Bankës së Shqipërisë 
në lidhje me Fondin e pensionit është i kufizuar, deri në shumën 
e përcaktuar në këtë rregullore për të kontribuar në Fond, në 
formën e kontributeve të punëdhënësit; 

b) shuma totale e përfitimeve të një të siguruari në Fond, përcaktohet 
në çdo rast nga shuma e kontributeve të derdhura në Fond nga 
Banka e Shqipërisë dhe nga vetë i siguruari, së bashku me 
kthimin nga investimi i tyre gjatë viteve të sigurimit;

c) kthimi nga investimi i kontributeve të mësipërme, mund të jetë 
pozitiv apo negativ dhe humbjet nga kthimi negativ i investimit 
mbulohen nga fondet e grumbulluara në llogarinë individuale të 
të siguruarit.

Neni 15
Burimet e Fondit të pensionit 

Burimet e Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë janë:

a) kontributet e Bankës së Shqipërisë;
b) kontributet e punonjësve të siguruar;
c) kthimet nga investimi i mjeteve të Fondit të pensionit. 

Neni 16
kontributet e Bankës së Shqipërisë

1. Banka e Shqipërisë kryen pagesën e kontributeve në Fondin e 
pensionit përgjatë vitit financiar në çdo muaj kalendarik, duke 
ngarkuar shpenzimet e periudhës për Fondin e pensionit të 
Bankës së Shqipërisë.

2. kontributi mujor i Bankës është në masën 15 (pesëmbëdhjetë) 
për qind të pagës mujore bruto të çdo punonjësi, të siguruar në 
Fondin e pensionit. 

3. Banka paguan kontribute edhe në rastet kur një punonjës i saj, 
kërkon të sigurohet për periudha të mëparshme. Në këtë rast 
shuma e kontributeve që paguhen nga Banka llogaritet duke 
shumëzuar masën e kontributit të muajit kur do të bëhet pagimi i 
tyre, me numrin e muajve për të cilët punonjësi kërkon të sigurohet, 
në përputhje me nenin 8, pika 2 të kësaj rregulloreje.
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Neni 17
kontributet e punonjësit

1. Çdo punonjës i siguruar i Bankës së Shqipërisë, i cili ka 
nënshkruar kontratën e sigurimit, paguan kontributin në Fondin 
e pensionit, sipas përcaktimit në këtë rregullore.

2. kontributi mujor i punonjësit të siguruar është në masën:

a) 2 (dy) për qind të pagës mujore bruto të tij; ose
b) 7 (shtatë) për qind të pagës mujore bruto të tij.

Masa e kontributit duhet të përcaktohet në kërkesën me shkrim 
që punonjësi paraqet, sipas pikës 2 të nenit 9 të kësaj rregulloreje. 
punonjësi mund të ndryshojë me kërkesë me shkrim, masën e kontributit 
të tij sipas shkronjës a) ose b) të këtij neni, por jo më shpesh se 1 vit 
nga ndryshimi i fundit.

3. kontributi mujor i punonjësit për sigurimin sipas kushteve të 
kësaj skeme, mbahet nga paga e punonjësve të Bankës për çdo 
muaj kalendarik, në të njëjtën mënyrë që mbahet dhe kontributi 
i detyrueshëm për sigurimet shoqërore.

4. Në rastet kur një punonjës i Bankës së Shqipërisë kërkon të 
sigurohet edhe për periudha të mëparshme, shuma e kontributeve 
që paguhen nga punonjësi llogaritet duke shumëzuar masën e 
kontributit të muajit kur do të bëhet pagimi i tyre, me numrin e 
muajve për të cilët punonjësi kërkon të sigurohet, në përputhje 
me nenin 8, pika 2 të kësaj rregulloreje.

 
Neni 18

pjesët përbërëse të Fondit të pensionit 

1. Fondi i pensionit përbëhet nga dy pjesë:

a) pjesa e fondit të përfitimeve, e cila mbahet në mënyrë që të 
sigurojë një pagesë të pandërprerë të përfitimeve që rrjedhin 
nga sigurimi në Fond; dhe

b) pjesa e fondit të investueshëm, e cila investohet për të rritur 
kthimin nga investimi.

2. pjesa e fondit të përfitimeve përllogaritet nga komiteti i Administrimit 
të Fondit të pensionit, jo më pak se një herë në vit, në fillim të 
çdo viti financiar, bazuar mbi numrin e të siguruarve në Fond, që 
përmbushin kriteret për përfitime pensionale nga Fondi i pensionit.

Neni 19
Investimi i Fondit të pensionit

1. politika e investimit të Fondit të pensionit miratohet nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe duhet të përfshijë:
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a) mënyrën e zbatimit të parimeve ku mbështetet politika e investimit 
të Fondit të pensionit;

b) kufijtë minimum dhe maksimum të investimit në instrumente të 
ndryshme;

c) peshën e pjesës së fondit të përfitimeve ndaj totalit të mjeteve në 
Fondin e pensionit;

d) kohëzgjatjen e politikës; dhe
e) parimet e investimit të fondit të pensionit.

2. politika e investimit të Fondit të pensionit, së bashku me raportin 
vjetor të Fondit, bëhet publike për punonjësit e siguruar në 
Fond. Ajo formulohet në një gjuhë të lehtë për t’u kuptuar dhe 
shoqërohet me një përshkrim shpjegues.

3.  pjesa e investueshme e Fondit të pensionit, investohet nga DoM 
në bazë të politikës së investimit, të përcaktuar sipas pikës 2 të 
këtij neni.

Neni 20
Çelja e llogarisë individuale së të siguruarit në Fondin e pensionit

1. pas nënshkrimit të kontratës së sigurimit midis punonjësit dhe 
Bankës, DBNJ njofton DkF për fillimin e marrëdhënieve të 
sigurimit. DkF me marrjen e njoftimit përkatës nga DBNJ hap 
llogarinë individuale për punonjësin e siguruar.

2. Llogaria individuale e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, duhet 
të evidentojë në mënyrë specifike:

 
a) kontributet individuale të të siguruarit, së bashku me kthimin 

përkatës nga investimi i këtyre mjeteve;
b) kontributet e Bankës së Shqipërisë, së bashku me kthimin përkatës 

nga investimi i këtyre mjeteve;
c) pagesat për përfitime nga Fondi i pensionit, sipas nenit 26 të 

kësaj rregulloreje. 

Neni 21
E drejta e të siguruarit për t’u informuar

1. DkF vë në dispozicion të çdo të siguruari në Fond, pasqyrën 
e llogarive individuale, dy herë në vit, jo më vonë se tre muaj 
nga mbyllja e gjashtëmujorit të parë dhe të dytë të çdo viti 
financiar.

2. pasqyra e llogarisë individuale përmban të paktën të dhënat e 
mëposhtme:

i) emrin dhe adresën e të siguruarit;
ii) datën e hyrjes në skemën e sigurimit;
iii) totalin e kontributeve të derdhura nga i siguruari;
iv) interesin përkatës nga investimi i kontributeve të të siguruarit;
v) totalin e kontributeve të derdhura nga Banka e Shqipërisë;
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vi) interesin përkatës nga investimi i kontributeve të Bankës së 
Shqipërisë;

vii) datën e plotësimit të kushteve për përfitime pensionale, nëse ka 
përfituar të drejtën për përfitime;

viii) totalin e pagesave për përfitime pensionale.

Neni 22
Vlerësimi i mjeteve në Fond dhe shpërndarja e kthimit nga investimi në 

llogaritë individuale

1. Në fund të çdo muaji, jo më vonë se data 10 e muajit pasardhës, 
DoM vlerëson mjetet e Fondit në përputhje me procedurat e 
ndjekura nga Banka e Shqipërisë për vlerësimin e instrumenteve 
financiare, si dhe përllogarit normën e kthimit nga investimi i 
mjeteve të Fondit. 

2. DkF përdor normën e kthimit të llogaritur në pikën 1 për të bërë 
shpërndarjen e kthimit nga investimi në llogaritë individuale të 
përfituesve, në përputhje me skemën e kontributeve. 

Neni 23
Monedha e përdorur në Fondin e pensionit

kontributet dhe përfitimet nga Fondi i pensionit paguhen në Lek.

kREU V 
LLoJET E pëRFITIMEVE 

NëNkREU I
pENSIoNI I pLEqëRISë

Neni 24
kushtet e përfitimit 

E drejta për përfitimin e pensionit të pleqërisë, i lind të siguruarit kur 
ai plotëson njëkohësisht kushtet e mëposhtme:

 
a) ka mbushur moshën e pensionit të parashikuar në ligj për 

sistemin e pensionit të detyrueshëm ose ka mbushur moshën 55 
vjeç për gratë dhe 60 vjeç për burrat;

b) ka qenë i siguruar aktiv për të paktën gjashtëdhjetë muaj; 
c) ka përfunduar marrëdhëniet e punës me Bankën e Shqipërisë.

Neni 25
Mënyra e pagesës së pensionit

1. Me lindjen e të drejtës për përfitim pensional, i siguruari, sipas 
zgjedhjes mund të kërkojë përfitimin e fondeve të akumuluara 
në llogarinë e tij individuale, sipas formave të mëposhtme:
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a)  pagesës së menjëhershme të tyre; 
b)  pagesave periodike në formë pensioni mujor që i përgjigjen 

kësaj vlere.
2. I siguruari, i cili ka plotësuar kushtet e përfitimit sipas nenit 24 

të kësaj rregulloreje, ka të drejtë të përdorë përfitimin pensional 
edhe për shlyerjen e detyrimeve që i lindin nga kredia e përfituar 
nga Banka e Shqipërisë. Në këtë rast pagesa bëhet në llogarinë 
e tij në Bankën e Shqipërisë.

3. pagesat periodike i paguhen të siguruarit deri në mbarimin e 
fondeve të akumuluara në llogarinë individuale të tij. Fondet 
e mbetura në llogarinë individuale të të siguruarit mbas çdo 
pagese, riinvestohen në përputhje me politikën e investimit të 
mjeteve të Fondit, deri në mbarimin e tyre. 

Neni 26
kushtet për fillimin e përfitimit

1. përfitimi pensional caktohet pas ushtrimit të kërkesës me shkrim 
nga përfituesi i ardhshëm pranë DBNJ. 

2. kërkesa me shkrim e të siguruarit duhet të përcaktojë një nga 
format e pagesës së pensionit të përcaktuar në pikën 1 të nenit 
25.

3. Në rastin e pagesave periodike në formë pensioni mujor, i 
siguruari duhet të përcaktojë dhe masën e pagesës periodike. 

4. Në çdo rast në kërkesë duhet të përcaktohet dhe numri i llogarisë 
bankare ku do të bëhet pagesa, pranë një banke tregtare ose 
pranë llogarisë në Bankën e Shqipërisë. 

5. DkF fillon procedurat për kryerjen e pagesës së përfitimit 
pensional me marrjen e njoftimit përkatës nga DBNJ. 

6. pagesa e përfitimit pensional mujor duhet të fillojë brenda 
dy muajve nga data e paraqitjes së kërkesës me shkrim të të 
siguruarit.

 

NëNkREU II
pENSIoNI I INVALIDITETIT Të pLoTë

Neni 27
kushtet e përfitimit 

E drejta për përfitimin e pensionit në rastin e invaliditetit të plotë, i 
lind punonjësit të siguruar, kur:

a) përcaktohet se punonjësi është invalid me vendim të kMCAp 
dhe ai bëhet i paaftë për punë;

b) ka qenë i siguruar aktiv për të paktën tridhjetë muaj; dhe
c) ka përfunduar marrëdhëniet e punës me Bankën e Shqipërisë.
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Neni 28
Mënyra e pagesës së pensionit

për përcaktimin e mënyrës së pagesës së pensionit zbatohen dispozitat 
e nenit 25 të kësaj rregulloreje. 

Neni 29
kushtet për fillimin e përfitimit

për kushtet e fillimit të përfitimit pensional zbatohen dispozitat e nenit 
26 të kësaj rregulloreje. 

NëNkREU III
pëRFITIMET pENSIoNALE Në RASTIN E NDARJES NgA JETA 

Të Të SIgURUARIT

Neni 30
kushtet, mënyra dhe masa e përfitimit

1. Në rast ndarje nga jeta të të siguruarit, kanë të drejtë të marrin 
përfitime personi/at e përcaktuar në deklaratën e plotësuar nga 
i siguruari.

2. përfituesit kanë të drejtë për përfitimin e fondeve të akumuluara 
në llogarinë individuale të të siguruarit në rastet kur i siguruari:

a) merrte pension pleqërie ose pension invaliditeti; 
b) kishte plotësuar kushtet për përfitimin e pensionit të pleqërisë, 

por nuk e kishte përfituar ende këtë pension; apo
c) deri para se të ndahej nga jeta kishte qenë i siguruar aktiv për të 

paktën tridhjetë muaj. 

3. Në rastin e parashikuar në shkronjat b) dhe c) të pikës 2 të këtij 
neni, Banka do të vazhdojë të investojë fondet e akumuluara 
në llogarinë individuale të të siguruarit për një periudhë 1-
vjeçare nga data e përcaktuar në certifikatën e vdekjes të të 
siguruarit. Mbas përfundimit të kësaj periudhe, përfituesi/t 
duhet të paraqesin kërkesën me shkrim për fillimin e pagesës 
së përfitimeve pensionale në të cilën duhet të përcaktojë/jnë 
mënyrën e përfitimit të fondeve në përputhje nenin 25.

4. përfituesit kanë të drejtë të kërkojnë tërheqje të parakohshme të 
fondeve në rast se i siguruari,deri para se të ndahej nga jeta, 
kishte qenë i siguruar aktiv për më pak se tridhjetë muaj. Në 
këtë rast Banka përfundon marrëdhënien e sigurimit në datën e 
përcaktuar në certifikatën e vdekjes.

5. personi/at e mësipërm njoftohen nga DBNJ në lidhje me të 
drejtën për të marrë përfitime.

6. Në çdo rast procedura për ushtrimin e kësaj të drejte fillon me 
paraqitjen e kërkesës me shkrim prej përfituesve pranë DBNJ. Banka 
e Shqipërisë i paguan përfituesit/ve të përcaktuar në deklaratë, jo 
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më vonë se dy muaj nga data e paraqitjes së kërkesës me shkrim, 
përfitimet sipas përcaktimeve të këtij neni, në përputhje me masën 
e përcaktuar në deklaratë nga vetë i siguruari. 

NëNkREU IV
TëRhEqJA E pARAkohShME E FoNDEVE

Neni 31
kushtet për tërheqjen e parakohshme të fondeve

punonjësi i siguruar, ka të drejtë të kërkojë tërheqjen e parakohshme 
të fondeve në rastet kur:

a) nuk plotëson kushtet për përfitimin e pensionit të pleqërisë ose 
të invaliditetit; dhe

b) ka përfunduar marrëdhëniet e sigurimit.

Neni 32
Rastet e tërheqjes së parakohshme të fondeve

Tërheqja e parakohshme e fondeve ndodh në rastet kur :
 
1. Marrëdhënia e punës midis Bankës dhe të siguruarit ka 

përfunduar, dhe ky i fundit: 

a) ka qenë i siguruar aktiv për më pak se gjashtëdhjetë muaj. Në 
këtë rast Banka ndërpret automatikisht marrëdhëniet e sigurimit 
në datën e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës; 

b) ka qenë i siguruar aktiv për të paktën gjashtëdhjetë muaj por 
nuk ka ushtruar të drejtën e të siguruarit pasiv;

c) ka ushtruar të drejtën e të siguruarit pasiv, por dëshiron të 
ndërpresë marrëdhënien e sigurimit përpara afatit të plotësimit 
të kushteve për përfitime pensionale.

2. punonjësi i Bankës, për arsye të ndryshme, dëshiron të ndërpresë 
marrëdhëniet e sigurimit, por nuk ka ndërprerë marrëdhëniet e 
punës. 

3. Në rastin e tërheqjes së parakohshme, kontributet e akumuluara 
të Bankës për të siguruarin së bashku me kthimin përkatës nga 
investimi, do të përdoren nga Fondi për derdhjen e kontributit të 
Bankës në Fond, për muajin në vijim. 

4. Me tërheqjen e parakohshme të fondeve, punonjësi nuk gëzon 
të drejtën për të rivendosur marrëdhënie sigurimi me Bankën.

5. përjashtohen nga përcaktimi i bërë në pikën 4 të këtij neni, 
punonjësit të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e sigurimit 
për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës me Bankën, 
dhe më pas kanë filluar një marrëdhënie të re pune me këtë të 
fundit. ky rast do të përcaktohet si marrëdhënie e re sigurimi.
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Neni 33
Mënyra e realizimit të pagesës për tërheqje të parakohshme të fondeve

1. Tërheqja e parakohshme nga Fondi, bëhet gjithmonë pas 
paraqitjes të kërkesës me shkrim nga përfituesi. 

2. Në rast tërheqjeje të parakohshme të fondeve, Banka, jo më 
vonë se dy muaj nga data e kërkesës, paguan me një këst të 
vetëm, në llogarinë bankare së të siguruarit pranë një banke 
tregtare, shumën që do të përfitohet nga i siguruari. 

3.  Çdo komision i mundshëm bankar apo detyrim fiskal përballohet 
nga përfituesi.

NëNkREU VI
Të pëRgJIThShME

Neni 34
Mënyra e realizimit të pagesës së përfitimit pensional

1. pagesat për përfitime pensionale sipas nënkrerëve I, II dhe III 
të kreut V, të kësaj rregulloreje bëhen në llogarinë bankare 
të përfituesit, pranë një banke tregtare, përveç rasteve kur 
parashikohet ndryshe në këtë rregullore.

2. Në asnjë rast pagesa për përfitime pensionale nuk kryhet në 
cash.

3. Çdo komision i mundshëm bankar apo detyrim fiskal përballohet 
nga përfituesi. 

Neni 35
E drejta për përfitim pensional 

1. E drejta për përfitim pensional nga skema e Fondit të pensionit 
kërkohet në çdo kohë, por jo më vonë se mosha 70 vjeç e 
përfituesit. Në çdo rast, përfitimi pensional do të paguhet 
sipas përcaktimeve të bëra në pikën 3, të nenit 26 të kësaj 
rregulloreje. 

2. Të drejtën për përfitim pensional nga skema e Fondit të pensionit 
e gëzojnë edhe të siguruarit pasiv në Fond, në momentin e 
plotësimit të kushteve sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje. 

3. Nëse konstatohen përfitime të papaguara, Banka e Shqipërisë, 
i paguan të siguruarit në çdo kohë përfitimet e njohura, por të 
paguara më pak. 

4. Nëse konstatohen përfitime të paguara tepër të siguruarve, 
Banka ka të drejtë të kërkojë kthimin e këtyre përfitimeve, jo më 
vonë se tre vjet nga marrja e tyre, nga përfituesi. përfituesi mban 
përgjegjësi ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi, nëse 
refuzon të kthejë shumat e marra tepër.
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Neni 36
E drejta e ankimimit

1. Çdo punonjës/ish-punonjës i siguruar, mund të paraqesë pranë 
komitetit të Administrimit ankimin e tij në lidhje me çështje që 
kanë të bëjnë me të drejtën për përfitime, që rrjedhin nga sigurimi 
në Fondin e pensionit. Ankimi mund të bëhet brenda 20 ditëve 
pune nga ndodhja e faktit, të cilin i siguruari ankimon.

2. komiteti i Administrimit, shqyrton ankimin e të siguruarit, së 
bashku me dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga ai dhe 
vendos për pranimin ose refuzimin e ankesës, brenda 14 ditëve 
pune nga data e paraqitjes së ankimit. Në vendim jepen edhe 
arsyet përkatëse.

3. Vendimi i komitetit të Administrimit mund të ankimohet tek 
guvernatori, brenda 7 ditëve pune nga data e marrjes së tij. 
Në këtë rast, komiteti i Administrimit i përcjell guvernatorit 
dokumentacionin mbështetës, që i siguruari ka paraqitur. 
guvernatori merr vendim për pranimin ose rrëzimin e ankesës, 
duke ia komunikuar këtë vendim me shkrim të siguruarit, brenda 
14 ditëve nga data e përcjelljes për shqyrtim të ankesës nga 
komiteti i Administrimit. Në vendim jepen dhe arsyet përkatëse. 

kREU VII
koMITETI I ADMINISTRIMIT Të FoNDIT Të pENSIoNIT

Neni 37
krijimi dhe përbërja e komitetit të Administrimit të Fondit të pensionit

1. Në Bankën e Shqipërisë krijohet komiteti si organ vendimmarrës, 
i cili mbikëqyr procesin e administrimit, si dhe zbatimin e politikës 
së investimit të Fondit të pensionit.

2. komiteti krijohet me urdhër të guvernatorit dhe përbëhet nga 
pesë anëtarë, njëri nga të cilët caktohet kryetar. 

3. Veprimtaria e komitetit zhvillohet sipas dispozitave të përcaktuara në 
rregulloren mbi “Rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë”. 

Neni 38
përgjegjësitë kryesore të komitetit

komiteti, gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tij, ka këto përgjegjësi 
kryesore:

i) siguron përmbushjen e qëllimit kryesor të Fondit të pensionit 
nëpërmjet monitorimit, ndjekjes dhe zbatimit të parimeve dhe 
politikës së investimit; 

ii) monitoron zbatimin e akteve juridike të Bankës së Shqipërisë 
për administrimin e Fondit të pensionit, si dhe të vendimeve të 
nxjerra nga vetë komiteti.
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Neni 39
procedurat dhe raportimet

1. komiteti informon këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
mbi aktivitetin e Fondit, jo më pak se një herë në vit, si dhe, në 
bashkëpunim me njësinë organizative përkatëse të Bankës së 
Shqipërisë, mund të propozojë ndryshime të akteve juridike të 
Bankës së Shqipërisë, që rregullojnë administrimin e Fondit të 
pensionit.

2. DBNJ evidenton të dhënat mbi numrin e punonjësve të siguruar 
që kontribuojnë dhe përfitojnë nga Fondi i pensionit sipas kësaj 
rregulloreje, si dhe informon periodikisht komitetin mbi këto të 
dhëna.

3. DkF evidenton të dhënat mbi gjendjen e llogarive individuale 
të të siguruarve që kontribuojnë dhe përfitojnë nga Fondi i 
pensionit, në mënyrë të ndarë sipas skemës së kontributeve, 
vlerën e mjeteve të painvestuara të Fondit si dhe informon 
periodikisht komitetin mbi këto të dhëna. 

4. DoM evidenton përbërjen e portofolit të investimit të Fondit të 
pensionit, vlerën e tregut të tij, normën e kthimit nga investimi, si 
dhe informon periodikisht komitetin mbi këto të dhëna.

kREU VIII
DISpoZITA TRANZIToRE

Neni 40
kërkesat për përfitim pensional dhe rezervat e Fondit

1. punonjësit e siguruar në Fondin e pensionit përpara hyrjes në fuqi 
të kësaj rregulloreje trajtohen në përputhje me këtë rregullore.

2. kontratat aktuale të sigurimit midis punonjësve të siguruar në 
Fond dhe Bankës së Shqipërisë, amendohen në përputhje me 
këtë rregullore.

3. Rezervat e tepërta në Fond, të krijuara nga kontributet e Bankës 
së Shqipërisë të derdhura më shumë, që nga krijimi i Fondit 
të pensionit si dhe nga kthimi nga investimi i kontributeve të 
mësipërme, do të pakësohen nga mjetet e Fondit të pensionit 
dhe do të përdoren si kontribute të Bankës, sipas përcaktimeve 
të kësaj rregulloreje, deri në mbarimin e tyre. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

ZëVENDëSgUVERNAToRI I pARë

URDhëR

Nr. prot. 3652, datë 29.04.2011

pëR 
MIRATIMIN E ShTESëS Së NJë VEpRIMTARIE FINANCIARE Në 

LICENCëN E SUBJEkTIT FINANCIAR JoBANkë Ak-INVEST Sh.A 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53 pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë“ i ndryshuar, të nenit 126 të ligjit 
nr.9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”; 
të nenit 6 dhe Shtojcës 3 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; të neneve 16 pika 1 shkronja “a” dhe 18 të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka” miratuar me vendimin nr.11 datë 25.02.2009 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë pasi u njoha me kërkesën 
e subjektit financiar jobankë Ak-INVEST sh.a., datë 19.11.2010 si dhe 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDoSI:

1. Dhënien e miratimit për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë 
“Të gjitha format e kredidhënies” subjektit financiar jobankë Ak-
INVEST sh.a., licencuar nga Banka e Shqipërisë me licencën nr.07, 
datë 03.12.2003. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për komunikimin e këtij 
urdhri subjektit financiar jobankë Ak-INVEST sh.a, dhe ndjekjen e 
zbatimit të tij.

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

 
ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

FAToS IBRAhIMI
ZëVENDëSgUVERNAToR I pARë
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 1, 
JANAR 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e rrezikut operacional””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2011 “për kërkesat 
minimale të sigurisë në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 26.01.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 2, 
ShkURT 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 23.02.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 23.02.2011 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 23.02.2011 “për 
miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloret “për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS” dhe 
“për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AECh)””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 3, 
MARS 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 09.03.2011 “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për kredinë konsumatore dhe 
kredinë hipotekare për individët””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 09. 03. 2011 “për 
disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 09.03.2011 “për 
miratimin e rregullores “për sigurinë e informacionit””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 09.03.2011 “për 
një ndryshim në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 
25.10.2006 për “politikën e sigurisë së informacionit””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 23.03.2011 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 23.03.2011 “për një 
ndryshim në “Sistemin raportues të unifikuar për bankat””.
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11
Fax: + 355 4 241 94 08
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