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Qëllimi: 
                 

- Siguruar  një shërbim efektiv për pagesat ndërmjet klientëve dhe bankave. 
- Unifikuar dokumentat dhe termat e instrumentave të pagesave. 
- Modeluar llojet dhe format e instrumentave të pagesave në marrëdhënie me 

klientët si dhe ndërmjet bankave.  
 

Mbështetur në:    

- Ligjin  Nr. 8269 , datë 23.12.1997 � Për Bankën e  Shqipërisë �. 

- Ligjin Nr. 8365, datë 02.07.1998 � Për Bankat në Republikën e Shqipërisë �. 

- Dekretin Nr.3702, datë 08.07.1963 � Për Çekun � dhe ligji Nr. 7782, datë 
26.01.1994 � Për disa shtesa dhe ndryshime në Dekretin Nr. 3702, datë 
08.07.1963 � Për çekun �. 

- Rregulloren  �Për sistemin dhe   instrumentat e pagesave�, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr.148, datë 
21.11.1998 . 

- Rregulloren  �Për organizimin e kleringut në Bankën e Shqipërisë � miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikqyrës Nr.87, datë 29.07.1999. 

 

 
I. URDHËR PAGESA/TRANSFERIMI 

 
Urdhër pagesat, si instrumente kreditore  grupohen në : 

a) Urdhër pagesa të klientëve. 

b) Urdhër pagesa ndërmjet bankave. 

 

a. Urdhër pagesa e klientëve.  

Është një dokument që lëshohet nga zotëruesi i llogarisë, ose derdhësi i cash-it në bankën 
që i shërben atij, në bazë të të cilit banka debiton llogarinë e tij dhe e transferon shumën e 
shënuar në urdhër tek llogaria e përfituesit. Formulari tipik i një urdhër 
pagese/transferimi të klientit përmban këta elementë përbërës të unifikuar : 

1. Logon  dhe emrin  e bankës. 
2. Kodin e identifikimit të bankës (KIB). 
3. Emërtimin �Urdhër Pagesë/Transferimi�. 
4. Shumën me shifra dhe shkronja. 
5. Monedhën. 
6. Emrin e përfituesit. 
7. Bankën, numrin e llogarisë dhe/ose adresën e saktë të përfituesit. 
8. Detajet e pagesës. 
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9. Emrin, numrin e llogarisë dhe/ose adresën e plotë të urdhëruesit 
10. Nënshkrimin e urdhëruesit. 
11. Nënshkrimet dhe vulën e bankës (nese perdoret) 
12. Datë valutën. 
13. Vendin dhe datën e plotësimit. 
 
Forma, madhësia, numri i kopjeve, ngjyra dhe informata të tjera të urdhër 
pagesës/transferimit të klientit janë fakultative, sipas përcaktimit të çdo banke të nivelit të 
dytë. 
 

b. Urdhër pagesa ndërmjet bankave. 
 

Formulari tipik i një urdhër pagese/transferimi ndërmjet bankave përmban këta elementë 
përbërës të unifikuar : 

1. Emrin e bankës urdhëruese. 
2. Kodin e identifikimit te bankes urdheruese. 
3. Numrin e llogarisë dhe/ose adresën e plotë të urdhëruesit.  
4. Emërtimin �Urdhër Pagesë/Transferimi�. 
5. Shumën me shifra dhe shkronja. 
6. Monedhën. 
7. Datë valutën. 
8. Vendin dhe datën e plotësimit. 
9. Emrin e bankës perfituese, numrin e llogarisë dhe/ose adresën e saktë të përfituesit. 
10. Kodin e identifikimit te bankes perfituese. 
11. Emrin, numrin e llogarisë të bankës ndermjetëse. 
12. Detajet e pagesës. 
 
Për dërgimin e pagesave në favor të klientit përfitues pranë një banke të nivelit të dytë 
ose për të kryer pagesat ndërbankare, bankat në marrëdhënie midis tyre përdorin: 

 
1. Urdhër pagesë me SWIFT. 
2. Urdhër pagesë me TELEX. 
3. Urdhër pagesë me LETËR PAGESË. 
 
b/1 Urdhër pagesa me SWIFT dhe elementët e saj janë të unifikuara sipas standarteve 
ndërkombëtare dhe atyre të SWIFT-it.  
 
b/2  Urdhër pagesa me TELEX përmban elementët e unifikuar të urdhër pagesës me 
SWIFT si dhe çelësin telegrafik. Informata të tjera të urdhër pagesës me TELEX, janë 
fakultative, sipas përcaktimit të çdo banke. 
 
b/3 Urdhër pagesa me LETËR PAGESË. Përdoret ndërmjet bankave kur për arsye të 
veçanta nuk mund të përdoret një nga format e mësipërme dhe përmban elementët e 
unifikuar  si më sipër. Letër pagesa dërgohet fizikisht pranë bankës së përfituesit, dhe/ose 
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Bankës së Shqipërisë, e firmosur nga firmat e autorizuara dhe e vulosur (per bankat qe 
perdorin). Në rastin kur letër-pagesa dërgohet me FAX ka si element të unifikuar edhe 
çelësin telegrafik. 
 
 
 
II.  ÇEKU BANKAR 
 
Çeku bankar përbëhet nga dy pjesë:  
 
A. Pjesa e përparme e çekut. 
B. Pjesa e prapme e çekut. 
 
 
A. PJESA E PËRPARME E ÇEKUT 
 
Pjesa e përparme përmban elementët e mëposhtëm : 
 
1.Logon, emrin dhe kodin e identifikimit të bankës emetuese. 
2.Termin �Çek Bankar� 
3.Serinë dhe numrin e çekut 
4.Vendin dhe datën e emetimit të çekut  
5.Shumën (me shifra  dhe shkronja) dhe monedhën. 
6.Përfituesin e çekut 
7.Bankën dhe / ose numrin e  llogarisë  mbi të cilën do të paguhet çeku.  
8.Nënshkrimet e autorizuara dhe vulën e bankës (në se perdoret) 
9.Zonën e përpunimit elektronik. 
 
Çdo elementi të çekut, i përgjigjet një zonë e caktuar në trupin e tij. Është e 
domosdoshme që të gjithë elementët e pjesës së përparme të çekut të jenë qartësisht të 
dukshëm në të.  
 
 
1. Zona  e logos, emrit dhe kodit identifikues të bankës (KIB) emetuese. 
 
Ky element duhet të paraqitet në çek për të përcaktuar bankën emetuese dhe për të 
orientuar bankën pritëse e cila paguan çekun në favor të përfituesit të shënuar në çek. 
Pozicionimi i Logos, Emrit dhe KIB në këtë zonë, është fakultative për cdo bankë. 
 
2. Zona e termit �Çek Bankar�. 
 
Ky element shërben për të identifikuar llojin e çekut. Ai vendoset në qendër të cekut, lart.  
 
3. Zona e serisë dhe numrit të çekut. 
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Qëllimi i paraqitjes së këtij elementi në trupin e çekut është kryesisht për arësye 
rakordimi për institucionin emetues. Vendndodhja e këtij elementi është fakultativ për 
çdo bankë.  
 
 4. Zona e vendit dhe datës së emetimit të çekut. 
 
Ky element plotësohet nga institucioni që emeton çekun bankar, dhe përfaqëson vendin 
dhe datën, në të cilën ose pas së cilës, shuma e çekut është në dispozicion të përfituesit të 
tij. Data e leshimit shkruhet në formatin; dita, muaji, viti (ddmmvv). Ky element 
pozicionohet në një zonë të dukshme në trupin e çekut. 
 
5. Zona e shumës së çekut dhe monedhës 
 
Ky element përfaqëson shumën përkatëse dhe monedhën që do të kalojë nga llogaria ë 
institucionit që emeton çekun në llogarinë e përfituesit të çekut. Është kusht i 
domosdoshëm që shuma të paraqitet dy herë në çek : 
 
a. me shifra  
b. me shkronja  
 
Këto duhet të jenë absolutisht të njëjta, në rast se nuk përputhen shuma që do të merret në 
konsideratë do të jetë ajo e shkruar me shkronja. Shuma në çek nuk mund të përmbajë më 
shumë se dy shifra pas presjes dhjetore. Tregimi i llojit te monedhës duhet të shoqërojë si 
shumën në shifra ashtu edhe ate në shkronja. 
 
6. Zona e përfituesit të çekut. 
 
Ky element paraprihet nga fjalët �Paguani në urdhër të�. Këtu përcaktohet/tregohet nga 
emetuesi i çekut, emri i saktë i përfituesit (qoftë ky person juridik, fizik apo individ). Në 
rastin kur përfituesi është person fizik ose juridik, emri i tij mund të shkruhet edhe me 
shkurtime zyrtarisht të njohura. Ky element është i domosdoshëm, me qëllim që çeku të 
konsiderohet si një instrument i tregëtueshëm dhe i vlefshëm. 

 
7. Zona e bankës dhe/ose e numrit të llogarisë mbi të cilin do të paguhet çeku. 
 
Ky element, zakonisht pozicionohet në të majtë, poshtë trupit të çekut, paralel me zonën e 
nënshkrimit të tij. Këtu duhet të shkruhet emri i bankës mbi të cilën paguhet çeku dhe/ose 
numri i llogarisë përkatëse. Mosplotësimi në raste të vecanta, nuk implikon humbjen e 
vlefshmerisë së trajtimit të cekut. 
 
8. Zona e nënshkrimit të çekut 
 
Ky element është i pozicionuar në të djathë poshtë dhe përmban nënshkrimin e bankës që 
emeton çekun dhe vulën e bankës,  per ato qe e kane (këto të bëra më parë të njohura për 
të gjitha bankat që operojnë në Shqipëri nëpërmjet specimeneve të firmave të autorizuara 
dhe vulave lidhur me to).  
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Titulli i personave që firmosin çekun mund të shtypet ose vuloset nën zonën e cakuar për 
firmë. Duhet patur kujdes që, si vula e bankës ashtu edhe ato të titullit të personave që 
firmosin (në rastet kur ato përdoren) të mos ndërhyjnë ose errësojnë firmat ose elementët 
e tjera të çekut. 
 
9. Zona e përpunimit elektronik,   

Ky element vendoset në fund të çekut dhe shërben për përpunimin dhe kontrollin e çekut 
me paisje elektronike, në vartësi të mundësive të krijuara nga secila bankë. 

 
 
B. PJESA E PRAPME E ÇEKUT. 
 
Kjo pjesë është e rezervuar për firmosje dhe vulosje (endorsement). Ajo përmban : 
 
! zonën për nënshkrimin e përfituesit me termin �Nëshkrimet e përfituesit� dhe  
! zonën e cila është e përcakuar vetëm për vulosje dhe firmosje nga institucioni 

financiar (banka) që pranon depozitimin i pari si dhe vulosjen dhe firmosjen nga 
institucionet financiare të tjera (bankat) përpunuese. Duhet patur kujdes të mos ketë 
ndërhyrje në zonat e veçanta të caktuara për firmosje dhe vulosje (endorsement). 

 

Formatet, letra dhe elementët e sigurisë së çekut,  ngjyrat,  informata të amës së çekut që 
mbeten në bllok për llogari të bankës emetuese etj, janë fakultative, sipas përcaktimit të 
çdo banke të nivelit të dytë. 
 

III. �ÇEKU� 

Lëshohet kundrejt llogarisë rrjedhëse të individëve, personave juridike ose fizikë për 
kryerjen e transaksioneve personale ose tregëtare nga kjo llogari. 

 

A.  PJESA E PËRPARME. 

Ceku mbi llogarinë rrjedhëse përmban këto elementë : 

1.Logon, emrin dhe kodin e identifikimit të bankës. 
2.Termin �Çek� 
3.Serinë dhe numrin e çekut 
4.Vendin dhe datën e emetimit të çekut  
5.Shumën (me shifra dhe shkronja) dhe monedhën. 
6.Përfituesin e çekut 
7.Numrin e  llogarisë  së lëshuesit.  
8.Emrin dhe nënshkrimin e lëshuesit. 
9.Zonën e përpunimit elektronik. 
10. Informacion per klientin 

Pozicionimi i zonave të këtyre elementëve është i njëjtë me ato të �Çekut Bankar�. 
Elementët e mëposhtëm, në dallim nga ceku bankar, shërbejnë : 
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1. Informacioni për klientin. Ky element sherben për të identifikuar qëllimin e pagesës 
nga përfituesi. Ky element mund te plotesohet nga leshuesi i cekut per te treguar qellimin 
e leshimit te cekut. 

2. Numri i llogarisë së lëshuesit. Ky element tregon numrin e llogarisë mbi të cilën do të 
paguhet çeku. Zakonisht i referohet numrit të llogarisë së klientit lëshues. 

3.Emri dhe nënshkrimi i lëshuesit. Ky element është i pozicionuar në të djathtë poshtë  
dhe përmban emrin dhe nënshkrimin e lëshuesit të cekut  dhe vulën nëse ka. 
Zona e vendosjes së tyre në trupin e çekut është fakultative sipas përcaktimit të çdo 
banke. 

Elementë të tjerë të çekut mbi llogarinë rrjëdhëse si: formatet, letra dhe elementët e 
sigurisë së tij, ngjyrat, informata të amës së çekut që mbeten në bllok për llogari të 
lëshuesit etj. janë fakultative, sipas përcaktimit të çdo banke. Përmasat maksimale të këtij 
çeku duhet të jenë 21,8cm x 9,1cm. 

 

B. PJESA E PRAPME.  
Kjo pjese e cekut mbi llogarine rrjedhese trajtohet dhe destinohet njëlloj si tek çeku 
bankar. 

 

III/1/ �ÇEK� I KUFIZUAR. 

 
Eshte nje cek personal i garantuar nga banka e klientit leshues deri ne nje shume te 
caktuar. Çeku i kufizuar permban të gjithë elementët e çekut mbi llogarine rrjedhese. Ne 
dallim prej tij, ky cek duhet te permbaje ne krah te emrit �ÇEK� edhe shumen maksimale 
që kufizon pagesen nepermjet tij, me shënimin �I kufizuar deri në __________ lekë�.  

Shuma që kufizon çekun është e lirë të përcaktohet dhe të shtypet nga çdo bankë. 

 

4. DISPOZITA TË FUNDIT 
 

1) Të gjithe instrumentat e pagesave që përdoren në Republikën e Shqipërisë, në 
marrëdhënie me klientët dhe/ose ndërmjet bankave duhet te shtypen dhe shkruhen 
(plotësohen) në gjuhën shqipe. Perdorimi i gjuheve te huaja shtese, eshte fakultativ ne 
perputhje me vendimet e seiciles banke.  

2) Bankat e nivelit të dytë janë të detyruara të shtypin (prodhojnë), dhe vënë në 
qarkullim instrumentat e pagesave me elementë të unifikuar, të përcaktuar në këtë 
marrëveshje, brenda 12 muajve nga data e nënshkrimit të marrëveshjes.  

3) Çdo bankë e nivelit të dytë u dërgon bankave të tjera dhe Bankës së Shqipërisë 
specimenet e nevojshme të instrumentave të pagesave të vëna në qarkullim prej saj, 
në kopje të mjaftueshme për të pajisur  rrjetin që operon me këto instrumenta. 
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4) Çdo bankë që krijohet rishtas, si bankë e nivelit të dytë, bëhet subjekt i kësaj 
marrëveshje me ndërmjetësinë e Bankës së Shqipërisë. 

5) Kjo Marrëvëshje hyn në fuqi 15 ditë pas nënshkrimit të saj nga shumica e thjeshtë e 
bankave të nivelit të dytë që janë anëtare të Komitetit Kombëtar të Pagesave.  

 
6) Kjo marrëveshje mund të ndryshohet apo shfuqizohet me pëlqimin e shumicës së 

thjeshtë të bankave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Varianti pas 19 Prill 
 

 9

PER 

 

BANKËN KOMBËTARE TREGTARE     ____________________________ 

BANKËN E KURSIMEVE    ____________________________  

BANKËN ITALO SHQIPTARE    ____________________________ 

BANKËN ARABO ISLAMIKE SHQIPTARE    ____________________________ 

BANKËN DARDANIA    ____________________________ 

BANKËN TIRANA                   ____________________________ 

BANKËN KOMBËTARE GREKE                      ____________________________ 

BANKËN NDËRKOMBTARE TREGTARE      ____________________________ 

BANKËN ALPHA CREDIT   ____________________________ 

BANKËN AMERIKANE TË SHQIPËRISË        ____________________________ 

BANKËN E PARË TË INVESTIMEVE               ____________________________ 

BANKËN FEFAD     ____________________________ 

BANKËN  NDËRTREGTARE   ____________________________ 

BANKËN E SHQIPËRISË         ____________________________ 

 
 
 


