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Miratuar me vendimin nr.103 datë 29.12.2001 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, Keshilli Mbikëqyrës
i Bankës së Shqipërisë miraton “Kushtet e Përgjithshme të Punës në Bankën e Shqipërisë”.

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 1
OBJEKTI

Objekti i “Kushteve të Përgjithshme të Punës” të Bankës së Shqipërisë është rregullimi i marrëdhënieve
kontraktore ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe klientëve të saj.

NENI 2
QËLLIMI

Nëpërmjet “Kushteve të Përgjithshme të Punës” synohet të unifikohen dhe racionalizohen marrëdhëniet
që lindin midis Bankës së Shqipërisë dhe klientëve të saj, sipas vullnetit të lirë të tyre dhe brenda
kufijve të përcaktuar nga ligji.

NENI 3
PËRKUFIZIMET

Kudo ku jane perdorur ne kete rregullore, termat vijues kanë këte kuptim:

a )a )a )a )a ) ‘’Bankë’’‘’Bankë’’‘’Bankë’’‘’Bankë’’‘’Bankë’’: nënkupton Bankën e Shqipërisë.
b )b )b )b )b ) ‘’Kushte të Punës të Bankës së Shqiperise’’‘’Kushte të Punës të Bankës së Shqiperise’’‘’Kushte të Punës të Bankës së Shqiperise’’‘’Kushte të Punës të Bankës së Shqiperise’’‘’Kushte të Punës të Bankës së Shqiperise’’: nënkuptohet tërësia e “Kushteve të

Përgjithshme të Punës” dhe “Kushteve Specifike të Punës”, dhe e afateve të cilat rregullojnë
marrëdhëniet ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe klientit.

c )c )c )c )c ) ‘’Operacionet’’‘’Operacionet’’‘’Operacionet’’‘’Operacionet’’‘’Operacionet’’: nënkuptohen të gjitha veprimet juridike që kryen Banka me klientët të cilat
janë objekt i veprimtarisë së Bankës, përcaktuar në ligjin ‘’Per Bankën e Shqipërisë’’.

d )d )d )d )d ) ‘’Klientët’’‘’Klientët’’‘’Klientët’’‘’Klientët’’‘’Klientët’’: nënkupton Qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe subjektet e tjerë të parashikuar
në ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”.

e )e )e )e )e ) ‘’Përgjegjësitë’’‘’Përgjegjësitë’’‘’Përgjegjësitë’’‘’Përgjegjësitë’’‘’Përgjegjësitë’’: nënkupton detyrimin e palëve për të kryer veprime të ligjshme dhe për të
përballuar pasojat e veprimeve jo të ligjshme.
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NENI 4
FUSHA E ZBATIMIT

4.1 Operacionet që kryhen në Bankën e Shqipërisë rregullohen nga “Kushtet eOperacionet që kryhen në Bankën e Shqipërisë rregullohen nga “Kushtet eOperacionet që kryhen në Bankën e Shqipërisë rregullohen nga “Kushtet eOperacionet që kryhen në Bankën e Shqipërisë rregullohen nga “Kushtet eOperacionet që kryhen në Bankën e Shqipërisë rregullohen nga “Kushtet e
Punës”, që është tëresia e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” dhe e “KushtevePunës”, që është tëresia e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” dhe e “KushtevePunës”, që është tëresia e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” dhe e “KushtevePunës”, që është tëresia e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” dhe e “KushtevePunës”, që është tëresia e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” dhe e “Kushteve
Specifike të Punës”. Në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të Përgjithshme tëSpecifike të Punës”. Në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të Përgjithshme tëSpecifike të Punës”. Në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të Përgjithshme tëSpecifike të Punës”. Në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të Përgjithshme tëSpecifike të Punës”. Në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të Përgjithshme të
Punës”, një ose disa operacione specifike të bankës rregullohen në mënyrë tëPunës”, një ose disa operacione specifike të bankës rregullohen në mënyrë tëPunës”, një ose disa operacione specifike të bankës rregullohen në mënyrë tëPunës”, një ose disa operacione specifike të bankës rregullohen në mënyrë tëPunës”, një ose disa operacione specifike të bankës rregullohen në mënyrë të
veçantë nga “Kushtet Specifike të Punës”.veçantë nga “Kushtet Specifike të Punës”.veçantë nga “Kushtet Specifike të Punës”.veçantë nga “Kushtet Specifike të Punës”.veçantë nga “Kushtet Specifike të Punës”.

4.2 “Kushtet e Përgjithshme të Punes” nuk kanë për qëllim të krijojnë, ndryshojnë apo të shuajnë
ndonjë marrëdhënie të bankës me klientin në kryerjen e operacioneve në bankë..... Në bazë dhe
për zbatim të Kushteve të Përgjithshme të Punës, banka përcakton kufijtë e pjesmarrjes së
saj në disa operacione, me një numër të kufizuar klientësh, si dhe përcakton klientët me të
cilët nuk kryen operacione. Interpretimi në menyrë të zgjeruar i dispozitave mbi përmbajtjen e
“Kushteve të Përgjithshme të Punës”, të “Kushteve Specifike të Punës” dhe procedurave të
zbatimit të tyre, bëhet nga Banka në përputhje me dispozitat detyruese të Kodit Civil.

4.3 “Kushtet e Përgjithshme të Punës” të bankës vazhdojnë të zbatohen edhe me përfundimin e
marrëdhënieve të përgjithshme me klientet deri në përmbushjen e plotë të së drejtave dhe
detyrimeve që burojnë nga operacionet e bankës.

NENI 5
NDRYSHIMET

5.1 Ndryshimet e “Kushteve të Përgjithshme të Punës” së bankës publikohet në Buletinin Zyrtar të
bankës. Ndryshimet hyjne në fuqi dhe i shtrin efektet juridike për klientin 30 ditë kalendarike
pas publikimit, përveç rastit kur një datë tjetër e mëvonshme është parashikuar ndryshe në
mënyrë të veçantë ndërmjet bankës dhe klientit.

5.2 Banka njofton me shkrim klientin për cdo amendament në Kushtet e Përgjithshme të Punës të
bankës. Ndryshimet publikohen në Buletinin Zyrtar te bankës dhe shpallet në ambientet publike
të saj.

5.3 Ndryshimet prezumohen te pranuara nga subjekti në rast se banka nuk njoftohet me shkrim
prej tij për kundërshtitë brenda 30 ditëve kalendarike nga momenti i njoftimit.

KREU II

KOMPETENCA E NËNSHKRIMIT

NENI 6
NJOFTIMI I TË DREJTËS SË PËRFAQËSIMIT, NËNSHKRIMET E AUTORIZUARA

6.1.1 Nivelet e përfaqësimit të bankës në marrëdhënie me klientët si dhe specimentet e
nënshkrimeve të personave të autorizuar të bankës, tregohen në Librin e Nënshkrimeve të
Autorizuara të bankës (nënshkrimet e autorizuara).

6.2 E drejta e nenshkrimit të autorizuar në bankë dhe çdo ndryshim në këtë të  drejtë, delegohen
nga administratorët tek personat e autorizuar, sipas akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë
për këtë qëllim.

6.3 Për çdo ndryshim në delegimin e së drejtës për të përdorur nënshkrimin e autorizuar, për çdo
rast të pasqyrimit të specimenteve të reja, revokimi apo akti i heqjes së të drejtës për nënshkrim
vendoset në Librin e Nënshkrimeve të Autorizuara, përveç kur ky veprim kryhet me njoftim të
veçantë për këtë qëllim.

6.4 Çdo nënshkrim i autorizuar i klientit është i vlefshëm për sa kohë nuk ka ndonjë njoftim me
shkrim për ndryshime në këto nënshkrime.
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NENI 7
NËNSHKRIMET E AUTORIZUARA

Nënshkrimet e autorizuara përdoren për të gjitha operacionet e bankës. Nënshkrimi i autorizuar mund
të kufizohet për përdorim sipas operacioneve specifike të bankës. Specimenet e nënshkrimeve të
autorizuar, për rastet e kufizimit të përdorimit për një ose disa operacione specifike të bankës, vendosen
në një faqe të veçantë të Librit të Nënshkrimeve të Autorizuara.

KREU III
EKZEKUTIMI I OPERACIONEVE

NENI 8
LËSHIMI I URDHRAVE

Operacionet ekzekutohen mbi bazën e urdhrit të dhënë nga klienti. Urdhri përcakton në mënyrë të qartë
natyrën e operacionit që rregullohet prej tij. Amendamentet ose ndryshimet në urdhër, lëshohen në të
njëjtën mënyrë si dhe vetë urdhri.

NENI 9
DOKUMENTIMI I PAGESAVE TË KODIFIKUARA

9.1 Banka vepron mbi bazën e dokumenteve të pagesave të kodifikuara të paraqituraBanka vepron mbi bazën e dokumenteve të pagesave të kodifikuara të paraqituraBanka vepron mbi bazën e dokumenteve të pagesave të kodifikuara të paraqituraBanka vepron mbi bazën e dokumenteve të pagesave të kodifikuara të paraqituraBanka vepron mbi bazën e dokumenteve të pagesave të kodifikuara të paraqitura
për ekzekutim nga klientët duke përdorur vetëm informacionin e dhënë në linjatpër ekzekutim nga klientët duke përdorur vetëm informacionin e dhënë në linjatpër ekzekutim nga klientët duke përdorur vetëm informacionin e dhënë në linjatpër ekzekutim nga klientët duke përdorur vetëm informacionin e dhënë në linjatpër ekzekutim nga klientët duke përdorur vetëm informacionin e dhënë në linjat
e kodifikimit. Tërësia e dokumenteve dhe e mesazheve të përdorura për pagesate kodifikimit. Tërësia e dokumenteve dhe e mesazheve të përdorura për pagesate kodifikimit. Tërësia e dokumenteve dhe e mesazheve të përdorura për pagesate kodifikimit. Tërësia e dokumenteve dhe e mesazheve të përdorura për pagesate kodifikimit. Tërësia e dokumenteve dhe e mesazheve të përdorura për pagesat
elektronike në përshtatje të veprimit automatik, konsiderohet si dokumentacionelektronike në përshtatje të veprimit automatik, konsiderohet si dokumentacionelektronike në përshtatje të veprimit automatik, konsiderohet si dokumentacionelektronike në përshtatje të veprimit automatik, konsiderohet si dokumentacionelektronike në përshtatje të veprimit automatik, konsiderohet si dokumentacion
i pagesave.i pagesave.i pagesave.i pagesave.i pagesave.

9.2 Klienti që ka dokumentuar në mënyrë të pasaktë pagesat dhe i shkakton dëm bankës, detyrohet
të shpërblejë dëmin e shkaktuar për aq kohë sa ai ka përdorur kodin.

NENI 10
URDHRAT NËPËRMJET TELEKOMUNIKACIONIT

10.1 Urdhrit të transmetuar me mjete të telekomunikacionit i kushtohet  vëmendje deri në atë
shkallë dhe në atë mënyrë siç parashikohet nga “Kushtet e Përgjithshme të Punës” ose
“Kushtet Specifike të Punës” të bankës.

10.2 Urdhrat e transmetuara me mjete të telekomunikacionit vërtetohen  menjëherë me shkrim dhe
bëhen të zbatueshëm (ekzekutueshëm) pas marrjes së vërtetimit me shkrim.

NENI 11
EKZEKUTIMI I URDHRAVE

Në rast se banka urdhërohet për ekzekutimin e urdhrit nëpërmjet një letre ose mjeteve të tjera të
telekomunikacionit, ajo nuk duhet të devijojë nga urdhri pa u këshilluar paraprakisht me klientin.

NENI 12
KOMISIONET

Banka zbaton komisionet në përputhje me listën e komisioneve të shpallura në ambjentet e saj.
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NENI 13
SHPENZIMET DHE KOSTOT

Klienti përballon të gjitha shpenzimet dhe kostot, të cilat i shkaktohen bankës nga zbatimi i urdhrit të
personit të tretë..... Banka ka të drejtë të zbatojë nivele të fiksuara për përballimin e shpenzimeve dhe të
kostove.

NENI 14
NJOFTIMET NGA BANKA

14.1 Faturat, transfertat debiti, gjëndjet e llogarisë bankare, gjendja e llogarisë kasë sigurimi, gjendja
e llogarisë likuiduese, raportimet për ekzekutimin e operacioneve dhe njoftimet e tjera të
bankës verifikohen nga marrësi për saktësi dhe për plotësim.

14.2 Të gjitha kundërshtitë për njoftimet nga banka paraqiten menjëherë, përveç kur parashikohet
ndryshe nga Kushtet e Punës ose Kushtet Specifike të Punës së bankës. Kundërshtitë e
paraqitura nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit konfirmohen me shkrim.

14.3 Klienti detyrohet të kthejë menjëherë çdo njoftim të bankës që nuk i përket atij.
14.3 Klienti njofton menjëherë bankën për pamundësinë e marries së njoftimit te pritur prej bankës,

në rast se normalisht ai duhet të kishte mbërritur nëpërmjet shërbimit postar.

KREU IV
PËRGJEGJËSITË DHE DETYRIMET QË RRJEDHIN NGA SHKAKTIMI I

DËMIT

NENI 15
PËRJASHTIMI I BANKËS NGA PËRGJEGJËSIA

Banka nuk është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara nga forcat madhore, gjendjet e jashtëzakonshme,
luftërat, grevat, demostratat dhe turbullirat e tjera civile apo fatkeqësitë natyrore si dhe për çdo rrethanë
tjetër jashtë kontrollit të bankës.

NENI 16
PËRGJEGJËSITË NDAJ KLIENTEVE

16.1 Në rast se banka në ekzekutimin e operacioneve në mënyrë të paligjshme dhe me faj shkel
detyrimet kontraktuale, atëherë banka është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara dhe detyrohet
të shpërblejë dëmin e shkaktuar.

16.2 Përgjegjësia e bankës për dëmet e shkaktuara me faj shpërblehet sipas vleres se operacionit,
kufizuar deri ne humbjen konkrete.

NENI 17
PËRGJEGJËSITË NDAJ PERSONAVE TË TRETË

17.1 Në zbatim të porosisë së klientit, banka autorizon personat e tretë për të vepruar në emër të
saj dhe për të kryer plotësisht ose pjesërisht, deri në atë shkallë sa është e nevojshme për
ekzekutimin e porosisë ose sipas zakonit bankar. Banka është përgjegjëse për dëmet e
shkaktuara pjesërisht deri në ushtrimin e kujdesit të duhur për zgjedhjen e personit të tretë.

17.2 Banka nuk është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara në rast se banka zbaton udhëzimet e
klientit në zgjedhjen e personit të tretë. Pavarësisht nga dispozita e mësipërme banka, me
kërkesë të klientit, ka të drejtë të transferojë pretendimet e personit të tretë te ky i fundit.
Pretendimet e personit të tretë kundrejt bankës konsiderohen të vërtetuara kur i transferohen
klientit.
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17.3 Banka është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara ndaj personave të tretë, në rast se banka
vepron si përfaqësues për veprime të veçanta, sipas nenit 16.

17.4 Për disa operacione të veçanta, kushtet e përgjithshme dhe specifike të bankës mund të
parashikojnë dispozita të veçanta për përgjëgjësinë ndaj personave të tretë.

NENI 18
GABIMET NË TRANSMETIMIN E MESAZHEVE

Banka nuk është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara nga difektet ne sistemin e transmetimit të
mesazheve, për gabimet ose për keqkuptimet në shkëmbimin e mesazheve nëpërmjet mjeteve të
telekomunikacionit.

NENI 19
PAMUNDËSIA E NJOHJES ME KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PUNËS

19.1 Çdo dëm i shkaktuar nga mosnjohja e klientit me kushtet e përgjithshme ose specifike të
punës së bankës, ose nga plotësimi i dokumentacionit të bankës në mënyrë jo të plotë, jo të
saktë, me gabime ose në çfarëdo lloj mënyre tjetër të gabuar, shpërblehet nga vetë klienti.
Klienti detyrohet të shpërblejë çdo dëm që i shkaktohet bankës ose personave të tretë.

19.2 Detyrimi i klientit për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara zbatohet edhe për keqpërdorimin,
për falsifikimin ose për fabrikimin mashtrues të çeqeve dhe të instrumenteve të tjera të pagesave,
prej tij.

KREU V
TË NDRYSHME

NENI 20
VEPRIMET E BANKËS TË TRANSMETUAR ME MJETE TË TELEKOMUNIKACIONIT

20.1 Veprimet e bankës të transmetuara nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit shoqërohen patjetër
me konfirmime të shkruara, përveç kur kushtet e përgjithshme ose specifike të bankës
parashikojnë ndryshe për raste të veçanta.

20.2 Klienti njofton menjëherë bankën në rast se konfirmimet e shkruara të bankës nuk arrijnë në
destinacion ose ndryshojnë nga veprimet e kryera, në rast se normalisht ai duhet të kishte
mbërritur nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit.

NENI 21
NJOFTIMET ME SHKRIM TË BANKËS

Njoftimet me shkrim të bankës konsiderohen të kryera me përfundimin e afatit normal të shpërndarjes
së postës duke konsideruar si adresë të saktë adresën e fundit që disponon banka. Kjo dispozitë nuk
zbatohet për veprimet me rëndësi të veçantë.

NENI 22
PRETENDIMET E BANKËS, REFUZIMI I KRYERJES SË OPERACIONIT, KOMPENSIMI DHE BASHKIMI I

CILËSIVE TË KREDITORIT DHE DEBITORIT TË BANKËS.

22.1 Tepricat kreditore dhe depozita në kasat e sigurimit të vendosura pranë bankës, si dhe kolaterali
në bankë për operacionet e politikës monetare dhe të operacioneve të tjera, përdoren si mjete
për sigurimin e detyrimit kundrejt pretendimeve kreditore të momentit ose të së ardhmes të
bankës.

22.2  Banka dhe klienti kanë të drejtë të bashkojnë cilësinë e kreditorit dhe debitorit në një të vetme
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dhe të kompensojnë detyrimet kundrejt pretendimeve të saj edhe në rast se detyrimet dhe
pretendimet janë në monedha të ndryshme ose në nënfisha të monedhave.

22.3 Pretendimet e bankës ndaj klientëve konsiderohen në afat me fillimin e procedurave të likuidimit
ose të moratoriumit të detyrimeve sipas ligjit për bankat në Republikën e Shqipërisë. Banka
dhe klientët përfundojnë marrëveshje paraprake për bashkimin e pretendimeve kreditore dhe
debitore.

NENI 23
TRANSFERIMI I TË DREJTAVE DHE DETYRIMEVE DHE I BARRËVE SIGURUESE

Pretendimet kundrejt bankës nuk transferohen ose nuk vendosen si barrë siguruese. Kjo dispozitë nuk
zbatohet për pretendimet e ngritura për dëmet e shkaktuara nga marrëveshjet ndërbankare në të cilat
banka është palë.

NENI 24
KOMPENSIMI I DETYRIMEVE NËPËRMJET BASHKIMIT TË KREDIVE DHE DEBIVE NGA KLIENTI

Klientët kanë të drejtë të kompesojnë detyrimet nëpërmjet bashkimit të kredive dhe debive të bankës
vetëm në rast se pretendimet e tyre janë të padiskutuara dhe të përcaktuara përpara ligjit.

NENI 25
INTRUMENTET ME SHKRIM

Për qëllime sigurie, tekstet, shënimet dhe nënshkrimet në dokumente, veçanërisht në instrumentet e
pagesave të bankës, duhet të shkruhen në mënyrë dhe me mjete të përshtatshme.

NENI 26
LIGJI SHQIPTAR, VENDI I PËRMBUSHJES, JURIDIKSIONI

26.1 Marrëdhëniet ndërmjet bankës dhe klientit rregullohen nga legjislacioni shqiptar.
26.2 Vendi i përmbushjes se detyrimeve për të dyja palët është si rregull ambjenti i bankës në të

cilën përfundohen operacionet, me përjashtim të rasteve kur është rënë dakort ndryshe mes
palëve.

NENI 27
DITA E PUNËS

Dita e punës, e përcaktuar nga “Kushtet e Përgjithshme të Punës” është çdo ditë nga e hëna deri në
të premte përveç kur ditët midis të hënës dhe të premtes janë ditë pushimi për arsye të festave
zyrtare. Pavarësisht nga kjo dispozitë, banka përcakton ditët dhe orët e punës për operacione të
veçanta.

NENI 28
PËRFUNDIMI

28.1 Përveç kur është parashikuar ndryshe midis palëve, klienti ka të drejtë të përfundojnë
marrëdhëniet e përgjithshme ose të veçanta në çdo kohë pa njoftuar.

28.2 Banka mund të përfundojë pjesërisht ose tërësisht marrëdhënien juridike ose kryerjen e
operacioneve të veçanta me klientin pasi të ketë respektuar afatet e njoftimit.

28.3 Banka mund të përfundojë marrëdhënien me klientin pa njoftuar paraprakisht në rast se ka
rrethana thelbësore që e detyrojnë të përfundojnë marrëdhënien.

28.4 Në rastet e përfundimit të marrëdhënies pa njoftuar brenda kohës së parashikuar, një periudhë
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kohe i lejon palët të rivendosin detyrime dhe të drejta. Për rastet e operacioneve të politikës
monetare efektet shtrihen menjëherë duke marrë parasysh natyrën e operacionit.

NENI 29
HYRJA NË FUQI

“Kushtet e Përgjithshme të Punës” hyjnë në fuqi 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së
Shqipërisë.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
Shkëlqim CANI
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BANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISË

KUSHTET E VEÇANTKUSHTET E VEÇANTKUSHTET E VEÇANTKUSHTET E VEÇANTKUSHTET E VEÇANTA TË PUNËS SË BANKËS SË  SHQIPËRISËA TË PUNËS SË BANKËS SË  SHQIPËRISËA TË PUNËS SË BANKËS SË  SHQIPËRISËA TË PUNËS SË BANKËS SË  SHQIPËRISËA TË PUNËS SË BANKËS SË  SHQIPËRISË
Miratuar me vendimin nr.17 datë 26.02. 2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, Keshilli Mbikëqyrës
i Bankës së Shqipërisë miraton “Kushtet e Veçanta të Punës në Bankën e Shqipërisë”.

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 1
OBJEKTI

1.1 Objekti i “Kushteve të veçanta të punës” së Bankës së Shqipërisë është rregullimi i një ose
disa veprimeve (operacioneve) të punës së Bankës së Shqipërisë lidhur me klientët e saj.

1.2 Kushtet e veçanta të punës dalin në bazë dhe për zbatim të “Kushteve të përgjithshme të
Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

NENI 2
QËLLIMI DHE FUSHA E ZBATIMIT

2.1 Nëpërmjet “Kushteve të veçanta të punës” synohet të njësohen veprimet (operacionet) që
Banka e Shqipërisë kryen me klientët e saj gjatë aktivitetit të saj, brenda kufijve të përcaktuar
nga ligji “Për Bankën e Shqipërisë”1.

2.3 Fushat që prekin “Kushtet e veçanta të punës” janë të lidhura kryesisht me:
a- mbajtjen dhe administrimin e llogarisë nga Banka e Shqipërisë për klientët e saj;
b- veprimet (operacionet) e kryera nga Banka e Shqipërisë.

NENI 3
PËRKUFIZIME

Kudo ku janë përdorur në këtë rregullore termat vijues kanë këtë kuptim:

“Bankë” nënkupton Bankën e Shqipërisë.

“Veprimet (operacionet)” nënkupton të gjitha veprimet juridike që kryen Banka brenda vitit financiar,
dhe të cilat janë objekt i veprimtarisë së Bankës të  përcaktuar në ligj.
“Klientët” nënkuptojnë bankat e nivelit të dytë dhe degët e bankave të huaja të licencuara në Republikën
e Shqipërisë dhe sipas rastit, Qeverinë e Republikës së Shqipërisë” si dhe  klientë të tjerë me status
të veçantë.

1 Ligji nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”
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KREU II
MBAJTJA DHE ADMINISTRIMI I LLOGARISË

NENI 4
HAPJA E LLOGARISË

4.1 Banka hap llogari për klientët në librat e saj, vetëm kundrejt dorëzimit të dokumenteve që
vërtetojnë identitetin e klientit.

4.1.1 Për bankat e nivelit të dytë, llogaria hapet automatikisht, me marrjen e licencës  dhe aktivizohet
me kërkesën e bankës.

4.1.2 Në rastin e një subjekti juridik shqiptar, Banka kërkon :
a- kopje autentike të dokumenteve të themelimit të shoqërisë (statutin e shoqërisë dhe

vendimin e gjykatës, që themelon shoqërinë);
b- specimene të nënshkrimeve të autorizuara;
c- kopje autentike të dokumenteve të regjistrimit në  Regjistrin Tregtar, në Organet Tatimore,

në Institutin e Statistikës dhe në organe të tjera të kërkuara; si dhe
d- prokurën përkatëse për personin që përfaqëson shoqërinë.

4.1.3. Në rastin e një subjekti juridik të huaj, Banka kërkon :
a- kopje autentike të dokumenteve të themelimit;
b- kopje origjinale ose të noteruar të specimeneve të nënshkrimeve të autorizuara.

Klienti duhet të paraqesë prova të mjaftueshme, që ka fituar të drejtën e ushtrimit të aktivitetit në
vendin e rezidencës, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

4.1.4. Në rastin e një individi, Banka kërkon kopje autentike të dokumenteve të identifikimit.
4.1.5. Banka mund të kërkojë konfirmim për autenticitetin e dokumenteve, të përcaktuara në pikat

4.1.2, 4.1.3 dhe  4.1.4  të këtyre kushteve.

4.2 Për Qeverinë llogaria hapet në Bankë në bazë të drejtës së përcaktuar nga ligji “Për Bankën e
Shqipërisë”, dhe aktivizohet në bazë të kërkesës përkatëse nga  Ministria e Financave.

4.3 Klienti njofton Bankën për emrat dhe për firmat e personave të autorizuar për të vepruar në
llogari, në emër të tij.

4.3.1. Çdo kompetencë ose përfaqësim konsiderohet i vlefshëm deri sa të revokohet me shkrim nga
personi i autorizuar për ta bërë këtë. Klienti është përgjegjës për të njoftuar menjëherë Bankën
për çdo ndryshim lidhur me personat e autorizuar.

4.3.2. Në rast se ka mosmarrëveshje ligjore në lidhje me personat e autorizuar midis aksionerëve
apo drejtuesve të shoqërisë, dhe njëri prej tyre njofton bankën për këtë mosmarrëveshje,
Banka ka të drejtë të pezullojë të gjitha operacionet derisa të vendoset ndryshe nga palët e
interesuara dhe, Banka të njoftohet për arritjen e marrëveshjes.

4.4. Llogaria hapet në bazë të një kërkese me shkrim nga Klienti dhe pas nënshkrimit të
marrëveshjes “Për llogarinë rrjedhëse”.

NENI 5
MONEDHA DHE INTERESI

5.1 Llogaritë mbahen në Lekë ose në raste të veçanta, në valutë.
5.2 Si rregull, për llogaritë rrjedhëse, në Bankë nuk paguhet përqindje interesi.

NENI 6
LLOGARIA NË LEKË

6.1 Bankat e nivelit të dytë mbajnë pranë Bankës llogarinë në “lekë”. Në këtë llogari mbahet
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rezerva e detyruar dhe rezervat e lira të bankave. Nëpërmjet saj shlyhen të gjitha detyrimet në
lekë nga ana e bankave.

6.2 Qeveria mban pranë Bankës llogarinë në “lekë” që lidhet me të gjitha pagesat dhe me detyrimet
që rrjedhin nga aktiviteti i Shtetit Shqiptar.

6.3 Llogaria në lekë përdoret për kryerjen e operacioneve të pagesave në cash ose   me kalim në
llogari.

NENI 7
LLOGARIA NË VALUTË

7.1 Bankat e nivelit të dytë mbajnë llogari rezervë në valutë pranë Bankës, në përputhje me ligjin
dhe me aktet nënligjore përkatëse të nxjerra nga Banka e Shqipërisë. Llogaritë e valutës çelen
pranë Bankës për të përmbushur detyrimin për rezervën e detyruar.

7.2 Llogaritë në valutë, që nuk përdoren për mbajtjen e rezervës së detyruar mund të përdoren,
sipas vendimit të mbajtësit të llogarisë, si llogari garancie (escrow account) për disa operacione
të parashikuara2.

7.3 Qeveria mban pranë Bankës llogarinë në valutë3 lidhur me projekte të ndryshme që financohen
nga organizma financiarë ndërkombëtarë.

NENI 8
MËNYRA E MBAJTJES SË LLOGARISË

8.1 Llogaria rrjedhëse ka vetëm tepricë kreditore. Banka nuk lejon tepricën debitore në llogari.
8.2 Teprica kreditore paguhet me kërkesën e klientit.
8.3 Klienti informohet mbi kreditimet në llogari dhe për gjendjen e llogarisë nëpërmjet njoftimeve bankare.
8.4. Banka ka të drejtë të llogarisë shpenzimet dhe komisionet për administrimin e llogarisë sipas

tarifave të listuara.
8.5 Klientët, për të cilët llogaria rrjedhëse mban edhe shumën e rezervës së detyruar, kanë të

drejtë të përdorin një pjesë të kësaj shume në përputhje me rregulloret përkatëse.
8.6 Banka e Shqipërisë mban dhe administron në librat e saj kontabël arin dhe metale të tjera të

çmuara të Qeverisë.

NENI 9
NXJERRJA E LLOGARISË

9.1 Banka i siguron Klientit nxjerrjen periodike të gjendjes së llogarisë, në të cilën konfirmohet çdo
debi dhe çdo kredi e ndodhur në llogarinë e tij si dhe tepricën e llogarisë. Në rastet kur Banka
dhe Klienti bien dakort, Banka siguron nxjerrjen e llogarisë për çdo ditë në të cilën është prekur
llogaria.

9.2 Nëse Klienti ka ankesa për tepricën ose për veprime të caktuara në llogari, ai duhet të njoftojë
Bankën me shkrim, brenda 15 ditëve nga data e marrjes së nxjerrjes përkatëse të llogarisë.
Në mungesë të këtij njoftimi, Banka e konsideron nxjerrjen e llogarisë të konfirmuar dhe të
pranuar në mënyrë të pakthyeshme nga Klienti.

9.3 Banka rezervon të drejtën që të korrigjojë, në çdo kohë, pa njoftuar paraprakisht Klientin, të
gjitha gabimet që konstaton në debitimet/kreditimet e llogarisë së Klientit. Banka njofton në
këtë rast Klientin me mjetet e saj të komunikimit.

NENI 10
DETYRIMI PËR INFORMACION

Klienti është i detyruar të informojë Bankën menjëherë për çdo fakt dhe informacion tjetër ligjor, që
ndikon në marrëdhëniet e punës me Bankën.
2 Në praktikë llogaria në valutë mund të përdoret nga Banka, duke e kredituar për nevoja pagese të vetë Bankës.
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KREU  III
VEPRIMET ME LLOGARINË RRJEDHËSE

NENI 11
TË PËRGJITHSHME

11.1 Përveç se kur është rënë dakort ndryshe, urdhrat pranohen nga Banka vetëm gjatë orarit zyrtar
të punës. Në qoftë se urdhri mbërrin në Bankë pas orarit zyrtar ose pas kohës së përcaktuar në
rregulloret e Bankës, këta urdhra do të konsiderohen se janë marrë ditën pasardhëse të punës.
Në ekzekutimin e urdhrave, Banka kërkon që Klienti t’i japë të dhëna të sakta dhe korrekte, në
mungesë të të cilave, ajo mund të refuzojë të ekzekutojë urdhrin.
Përputhja e urdhrave me legjislacionin dhe me rregulloret në fuqi është përgjegjësi e vetë
Klientit. Banka mund të refuzojë të ekzekutojë urdhrin në rast se kupton që Klienti ka shkelur
ligjet dhe rregulloret përkatëse dhe njofton për këtë Klientin.

11.2 Urdhrat e pagesës duhet të jepen me shkrim ose në formë elektronike, për të cilën është rënë
dakort me marrëveshje. Banka do të pranojë vetëm urdhra, të cilët janë në përputhje me
kërkesat e saj ose të cilët janë dhënë në një formular të veçantë të përdorur nga Banka për
këtë qëllim. Urdhrat që shmangen nga kjo kërkesë mund të refuzohen prej saj duke e njoftuar
klientin për refuzimin.
Për pagesat e shpejta, Banka pranon urdhra vetëm me mjete elektronike të sigurta transmetimi
(SWIFT), përveç se kur është rënë dakort ndryshe.

11.3 Nënshkrimet duhet të bëhen  nga personat e autorizuar, nënshkrimet e të cilëve janë pranuar
nga banka për kryerjen e operacioneve, në përgjithësi, ose të operacioneve në llogari  rrjedhëse.
Banka shqyrton udhëzimet me shkrim të Klientit lidhur me llogarinë e tij bankare dhe me
operacione të tjera bankare për të vërtetuar që firmat janë identike me firmën e Klientit të
depozituar në bankë. Banka refuzon të zbatojë instruksionet, të cilat nuk janë firmosur në
përputhje me firmën e depozituar në bankë dhe njofton Klientin për këtë. Banka nuk është
përgjegjëse për pasojat e ekzekutimit të udhëzimeve false ose mashtruese, natyra e rreme e
të cilave nuk zbulohet edhe pasi është bërë kujdesi i duhur për shqyrtimin e tyre. Dëmet/
humbjet dhe/ose kostot lidhur me to do të mbulohen vetëm nga Klienti.
Në rastin e urdhrave elektronikë (SWIFT), kontrolli i zbatimit të procedurave për nënshkrimet e
autorizuara, është përgjegjësi e vetë Klientit.

11.4 Datëvaluta është data e vlefshmërisë së veprimit. Si rregull, Banka ekzekuton veprimet sipas
datëvalutës së përcaktuar nga Klienti, me kusht që kjo të jetë në përputhje me rregulloret e
Bankës dhe me marrëveshjet dy/shumëpalëshe për lloje të caktuara veprimesh.
Banka nuk ekzekuton veprime me datëvalutë të kaluar. Urdhrat e lëshuar nga Klienti me
datëvalutë para datës së marrjes, refuzohen nga Banka. Në marrëveshje me Klientin, urdhri
mund të ekzekutohet me datëvalutë, datën e marrjes.

11.5 Përveç se kur është rënë dakort ndryshe, Banka i ekzekuton urdhrat njëri pas tjetrit sipas kohës
së mbërritjes së tyre.
Në qoftë se urdhrat e pagesës nuk mund të ekzekutohen për shkak të pamjaftueshmërisë së
gjendjes së llogarisë, Banka pezullon ekzekutimin, derisa të krijohet gjendja e mjaftueshme
në llogari.
Në rast se, deri në fund të ditës, nuk krijohet gjendja e mjaftueshme për ekzekutimin e urdhrave
të mbetur pezull, Banka refuzon ekzekutimin e tyre.

11.6 Klienti mund të tërheqë ose të ndryshojë një urdhërpagese, vetëm në rast se kjo nuk është
ekzekutuar ende nga Banka. Në të kundërt, Banka mund të anulojë ekzekutimin e veprimit
vetëm nëse përfituesi i pagesës dërgon një urdhër për kthimin e kreditimit.

NENI 12
VEPRIMET NË CASH

12.1 Banka kryen veprime në cash në rast të nevojave të bankave të nivelit të dytë, si dhe në rastet
e ndërhyrjes në treg.

3 Llogaritë speciale.
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Gjithashtu, Banka kryen veprime në cash edhe me individët në sportelet e saj, për veprimet që lidhen
me bonot e thesarit. Këtë shërbim, Banka e kryen si në qendër, ashtu edhe në degët e saj në rrethe.
12.2 Pagesat në cash, kryhen kundrejt një njoftimi paraprak në Bankë, minimalisht një ditë më

parë.
12.3 Formati i urdhërpagesës për pagesat cash është çeku4 i lëshuar nga Banka. Klienti që do të

kryejë pagesa me çek, pajiset paraprakisht, me një bllok çeqesh bankare të emetuara nga
Banka. Ai është i detyruar të përdorë vetëm ato çeqe që janë lëshuar në emër të tij dhe të
njoftojë Bankën për çdo fletë çeku të humbur apo të dëmtuar. Çeku duhet të jetë lëshuar në
emër të personit që do të kryejë tërheqjen si dhe të përmbajë nënshkrimet e personave të
autorizuar sipas plotfuqishmërisë së nënshkrimeve  të caktuara nga vetë Klienti.

Me paraqitjen e çekut në Bankë, Banka bën verifikimin e saktësisë formale të tij dhe kryen pagesën,
vetëm në rast se Klienti ka gjendje të mjaftueshme në llogari.

Banka ka të drejtë të kontrollojë autorizimin e personit prezantues të çekut, si përfaqësues ligjor i
Klientit, që kërkon kryerjen e veprimit të pagesës cash  me çek.
Pagesat me çek, kryhen deri në 10 ditë pas datës së lëshimit të çekut.

12.4 Banka arkëton nga bankat e nivelit të dytë fondet në cash. Fondet në fjalë përpunohen sipas
udhëzimit përkatës të miratuar nga Banka.5

NENI 13
PAGESAT NDËRBANKARE

13.1 Pagesat ndërbankare kryhen në bazë të urdhrit të dërguar nga vetë Klienti.
13.2 Për pagesat ndërbankare Banka pranon instruksione pagese të formatit:

a) SWIFT (MT200, MT202, MT203);
b) teleks me çels telegrafik;
c) kërkesë me shkrim nga Klienti.

13.3 Si rregull, Banka ekzekuton pagesat ndërbankare për instruksionet e mbërritura deri në orën
15:30 të datëvalutës. Banka mund të ekzekutojë instruksione të mbërritura pas kësaj ore, në
rast se është e nevojshme për krijimin e gjendjes së mjaftueshme në llogari.

13.4 Ekzekutimi i pagesave ndërbankare kryhet në bazë bruto6. Çdo instruksion pagese shlyhet në
llogari në mënyrë individuale; pagesat në hyrje dhe në dalje nuk kompensohen ndaj njëra-
tjetrës.

KREU IV
SHËRBIMI I KLERINGUT

NENI 14
TË PËRGJITHSHME

14.1 Banka kryen shërbimin e kleringut me qëllim që të ndihmojë në mirëfunksionimin e sistemit të
pagesave dhe në përshpejtimin e tyre7.

14.2. E drejta e pjesëmarrjes në klering u rezervohet vetëm Klientëve që janë ndërmjetës financiarë.

Banka ka të drejtë të refuzojë kërkesën e klientit ose të përjashtojë një anëtar nga shërbimi i kleringut,
në rast se ky i fundit nuk jep garanci të mjaftueshme për të siguruar përmbushjen e pretendimeve të
ngritura nga shlyerja e pagesave.
4 Në fushën e pagesës me çek në Shqipëri  - zbatohet legjislacioni në fuqi : Dekreti nr. 3702, datë 08.07.1963  “Për cekun” dhe
ligji nr. 7782 datë 26.01.1994 “Për disa shtesa dhe ndryshime në dekretin nr. 3702 datë 08.07.1963 “Për çekun”.
5 Udhëzim “ Për përpunimin e monedhave shqiptare “, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
6 Parimi ‘gross by gross’.
7 Kjo e drejtë i lind Bankës së Shqipërisë nga neni 21 pika 3 e ligjit nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë.Për këtë
qëllim është miratuar edhe rregullorja “Për organizimin e kleringut në Bankën e Shqipërisë” miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës
i Bankës së Shqipërisë.
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14.3 Nëpërmjet shërbimit të kleringut, shkëmbehen të dhënat për këto instrumente:
a- urdhërpagesa;
b- çeqe.

14.4 Banka llogarit pozicionin neto për secilin anëtar dhe kujdeset për rezultatin zero të seancës.
14.5 Banka ekzekuton në mënyrë të njëkohshme pozicionet neto të Klientëve-anëtarë të kleringut në

llogaritë përkatëse.
14.6 Banka rezervon të drejtën të refuzojë ekzekutimin, shlyerjen e çdo rezultati në qoftë se ajo

mëson se një anëtar ka mungesë fondesh, kur gjendja financiare e tij është e paqartë, kur
klienti falimenton ose është në proces likuidimi.

14.7 Banka nuk është përgjegjëse në rastin kur një anëtar i kleringut pëson humbje, si rezultat i
pjesëmarrjes në klering, me përjashtim të rastit kur ajo neglizhon ose nuk drejton mirë.

NENI 15
KLERINGU I URDHËRPAGESAVE

15.1 Për urdhërpagesat, anëtarët e kleringut nuk shkëmbejnë fizikisht dokumentet, por vetëm të
dhënat për to.

15.2 Banka pranon urdhra për transferimin e fondeve nga anëtarët e Kleringut, në formatin:

a) SWIFT (MT200, MT202, MT203);
b) teleks me çels telegrafik;
c) kërkesë me shkrim nga Klienti.

15.3 Anëtarët e kleringut paraqesin urdhrin për transferimin e fondeve, si rregull 1-2 ditë përpara
datëvalutës së kërkuar. Banka mund t’i pranojë këta urdhra, maksimalisht deri në orën12:00 të
datëvalutës së kërkuar.

15.4 Banka grumbullon urdhrat e mbërritur nga të gjithë anëtarët dhe llogarit për secilin, pozicionin
neto multilateral që rezulton nga kompensimi i shumave. Këto pozicione shlyhen në mënyrë të
njëkohshme në llogaritë e anëtarëve të kleringut.

NENI 16
KLERINGU I ÇEQEVE

16.1 Banka kryen shërbimin e kleringut të çeqeve dhe organizon në ambientet e saj seancën ditore
të kleringut.

16.2 Si rregull, të gjithë klientët –anëtarë të kleringut përfaqësohen në seancën e kleringut.
16.3 Përfaqësuesit e anëtarëve të kleringut, shkëmbejnë në seancën e kleringut,  këto instrumente:

a-çeqe bankare;
b- çeqe personale.

16.4 Banka merr pjesë në shkëmbimin e zarfeve të mbyllur që përmbajnë çeqet.

16.5 Çeqet e marra janë nën përgjegjësinë e anëtarit dërgues deri sa ato të jenë kryer ose kthyer.
Anëtari marrës mban çeqet në mirëbesim për sa kohë të jenë bërë verifikimet e domosdoshme
për kthim të tyre, në rastin e gabimeve.

16.6 Banka llogarit pozicionin neto për secilin anëtar dhe kujdeset për rezultatin zero të seancës.
16.7 Banka ekzekuton në mënyrë të njëkohëshme pozicionet neto të Klientëve-anëtarë të kleringut

në llogaritë përkatëse.

NENI 17
VEPRIMET LIDHUR ME TRANSMETIMET ELEKTRONIKE

17.1 Klientët mbajnë përgjegjësi për transmetimin e të dhënave elektronike. Në rastin e trasmetimit
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të urdhrit elektronik, Banka e konsideron të shmangur aksesin e personave të paautorizuar
dhe të mirëqenë identifikimin e dërguesit. Sistemet e sigurta të trasmetimit elektronik e kanë
në procedurën  e punës së tyre mbrojtjen e të dhënave të transmetuara.

17.2 Çdo  Klient ka për detyrë të ruajë të dhënat e transmetuara.
17.3 Rakordimi dhe kthimi i pagesave të adresuara gabim realizohet midis vetë Klientëve.
17.4 Banka nuk ofron asnjë garanci në rast të gabimeve të sistemit në rrjetin e transmetimit të të

dhënave. Në rast se ndodhin gabime të kësaj natyre ose në rast se Klienti nuk transmeton
pagesat elektronike, Klienti i cënuar duhet të lajmërojë Bankën.

17.5 Në rast të gabimit të sistemit në Bankë ose të sistemit të klientit, pagesat  mund të kërkohen
nëpërmjet teleksit ose nëpërmjet dërgesës me shkresë zyrtare të protokolluar.

Në rast të dërgesave me shkresë zyrtare, që ato të jenë ligjërisht  të pranueshme duhet që:

- të nënshkruhen nga një përfaqësues i  autorizuar i klientit;
- nënshkrimi të jetë i legalizuar në Bankë;dhe
- përfaqësuesi i klientit të ketë të drejtën për të urdhëruar prekjen e llogarisë së klientit

pranë Bankës.
Në rast të kundërt shkresa nuk ka fuqi ligjore për t’u ekzekutuar nga Banka.

KREU V
OPERACIONET MONETARE TË BANKËS

NENI 18
KLIENTËT DHE LLOJET E VEPRIMEVE

18.1 Banka kryen veprime për efekt të politikës monetare vetëm me bankat e nivelit të dytë dhe me
degët e bankave të huaja të licencuara në Republikën e Shqipërisë.

18.2 Për operacione të veçanta, Banka mund të kufizojë numrin e klientëve në bazë të disa kritereve
specifike.Në raste të përsëritura ose vazhduese të mospërmbushjes së detyrimeve nga ana
e Klientëve, ata mund të përjashtohen plotësisht apo pjesërisht si subjekte për kryerjen e
operacioneve të politikës monetare.

18.3 Banka në bazë të së drejtës së dhënë nga ligji8 merr vendime lidhur me politikën monetare,
dhe nxjerr akte nënligjore për :
a- veprimet që lidhen me normat e interesit për depozitat në Bankë;
b- veprimet që lidhen me kufijtë e operacioneve në treg të hapur;
c- veprimet që lidhen me skontimet ose me huatë apo kreditë;
d- veprimet që lidhen me lehtësitë e përhershme dhe rezervën e detyruar.

18.4 Norma e interesit për marrëveshjet e riblerjeve, shpallet me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës.

NENI 19
KRYERJA E VEPRIMEVE

Veprimet (operacionet) kryhen në përputhje me aktet përkatëse nënligjore të politikës monetare, të
miratuara nga Banka.

NENI 20
VEPRIMET ME LETRA ME VLERË TË QEVERISË

20.1 Banka e Shqipërisë në emër dhe për llogari të Qeverisë organizon dhe realizon ankandin
primar për emetimin e bonove të thesarit të Qeverisë, si dhe ankandin për emetimin e
obligacioneve afatgjata të Qeverisë në formë regjistrimi.

8 E drejta e Bankës së Shqipërisë  për të miratuar politikën monetare të Republikës së Shqipërisë është e përcaktuar në nenin
43 gërma (a) të ligjit nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”.
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20.2. Marrëveshjet midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave janë akte nënligjore  që
mbështesin aktivitetet e përcaktuara në pikën 20.1 të këtij neni.

KREU VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

NENI 21

21.1 Ndryshimet e “Kushteve të veçanta të punës” së Bankës publikohen në Buletinin Zyrtar të
Bankës. Ndryshimet hyjnë në fuqi dhe i shtrijnë efektet juridike për Klientin 30 ditë kalendarike
pas publikimit, përveç rastit kur një datë tjetër e mëvonshme është parashikuar ndryshe, në
mënyrë të veçantë, ndërmjet Bankës dhe Klientit.

21.2 Banka njofton me shkrim Klientin për çdo ndryshim në “Kushtet e veçanta  të punës” së
Bankës. Ndryshimet publikohen në Buletinin Zyrtar të Bankës dhe shpallen në ambientet
publike të saj.

21.3 Ndryshimet prezumohen të pranuara nga Klienti në rast se Banka nuk njoftohet me shkrim prej
tij për kundërshtitë, brenda 30 ditëve kalendarike nga momenti i njoftimit.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
Shkëlqim Cani


