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SHTOJCA B. MArrËVESHJA TIP

MArrËVESHJE NDËrMJET BANKËS SË SHQIPËrISË DHE _______________
PËr PJESËMArrJE NË SISTEMIN E KLErIMIT TË PAGESAVE ME VLErË TË 

VOGËL AECH

E lidhur më datë: __/__/____

palët:

Banka e Shqipërisë (si më poshtë “Banka”), me adresë: ________, 
Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga Drejtori në Bankën 
e Shqipërisë që mbulon fushën e sistemeve të pagesave;

dhe

_________ (si më poshtë “pjesëmarrësi”), me adresë: _________ Tiranë, 
përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga Drejtori z./zj. ________,
bien dakord të lidhin këtë marrëveshje sipas kushteve të mëposhtme:

Neni 1
Qëllimi

qëllimi i marrëveshjes është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të palëve, të cilat lindin në kuadër të ofrimit nga ana e Bankës të 
shërbimeve të klerimit të pagesave me vlerë të vogël në sistemin AECh, 
i cili operohet dhe administrohet nga kjo e fundit.

Neni 2
Baza ligjore

Marrëveshja hartohet në bazë të:

a) kodit Civil të Republikës së Shqipërisë;
b) ligjit “për Bankën e Shqipërisë”;
c) ligjit “për sistemin e pagesave”;
d) ligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë”;
e) ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka 

në Republikën e Shqipërisë”;
f) rregulloreve të Bankës për sistemet AIpS dhe AECh; 
g) akteve të tjera nënligjore të Bankës.

Neni 3
Zbatimi

1. për zbatimin e marrëveshjes, palët bazohen në rregulloren e Bankës 
së Shqipërisë “për funksionimin  e  sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AECh)” dhe çdo ndryshim të saj (rregullorja për 
sistemin AECh).
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2. Të drejtat dhe detyrimet e palëve janë ato të përcaktuara në 
rregulloren e sistemit AECh, si dhe në çdo ndryshim të mëvonshëm 
të saj.

3. për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në këtë 
rregullore, zbatohen dispozitat ligjore dhe nënligjore të cituara në 
bazën ligjore të marrëveshjes.

4. Çdo kusht ose formulim i marrëveshjes apo rregullores së sistemit 
AECh që mund të sjellë paqartësi, interpretohet në kontekstin e 
tërësisë së rregullave të sistemit AECh dhe në këndvështrimin e 
qëllimit për të cilin lidhet marrëveshja.

Neni 4
Njoftimet

1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve, 
bëhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail, mesazh SWIFT - 
dhe në rastet kur komunikimi me mjetet e cituara është i pamundur, 
me telefon - në adresat, numrat telefonikë dhe personat e kontaktit 
përkatës të palëve.

2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet 
e mundshme të adresave, numrave  telefonikë dhe të personave të 
kontaktit, brenda 5 (pesë) ditësh pune nga ndryshimi i tyre.

3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas orës 
16:00 të ditës së punës, ai konsiderohet i marrë në orën 08:20 të 
ditës pasardhëse të punës.

Neni 5
hyrja në fuqi dhe kohëzgjatja

Marrëveshja hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët dhe i shtrin 
efektet për një kohë të papërcaktuar.

Neni 6
Ndryshimi i marrëveshjes

Marrëveshja mund të ndryshohet nga palët vetëm me shkrim.

Neni 7
Zgjidhja e marrëveshjes

1. palët mund të zgjidhin Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme, duke 
njoftuar me shkrim palën tjetër të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 
pune përpara datës që ata dëshirojnë ta zgjidhin, duke kërkuar 
plotësimin e detyrimeve financiare.

2. Në rast se kërkesa (njoftimi) bëhet nga pjesëmarrësi, Banka, 
brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga marrja e kërkesës, i dërgon 
pjesëmarrësit përgjigje, duke përcaktuar hapat që duhet të ndiqen 
deri në përfundimin e pjesëmarrjes së tij në sistemin AECh.

3. Në rast se kërkesa e pjesëmarrësit miratohet:
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a) Banka informon të gjithë pjesëmarrësit e Sistemit AECh mbi 
datën e përjashtimit të pjesëmarrësit  nga sistemi AECh;

b) pjesëmarrësi nuk lejohet të iniciojë instruksione të reja pagese 
me datëvalutë pas datës së përcaktuar në vendimin për 
miratimin e përjashtimit të tij nga sistemi AECh.

Neni 8
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis palëve nga zbatimi 
i Marrëveshjes, dhe që nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, zgjidhen 
në gjykatën kompetente. 

Marrëveshja, pasi lexohet nga palët, nënshkruhet me vullnetin e tyre të 
lirë e të pavarur në 4 (katër) kopje origjinale, në gjuhën shqipe, dhe 
secila nga palët mban 2 (dy) kopje.

për Bankën e Shqipërisë

__________________
 
Drejtor i Departamentit __________________

për __________________

__________________
 
Drejtor


