
Shtojca  3 – Kontrata tip për pjesëmarrjen e tërthortë të personit fizik 

 

Kontratë ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe individit klient i sportelit të saj 

 

Palët: 

 

Banka e Shqipërisë (më poshtë, për thjeshtësi: “Banka”), e përfaqësuar ligjërisht në këtë 
kontratë nga: Marian Gjermeni, Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare:  

 

dhe  

 

Personi fizik (si më poshtë për thjeshtësi: “individi”) _________________________, me 
kartë identifikimi (ose pasaportë biometrike) numër ___________,   

 

me adresë ___________________________________________________________; 

 
bien dakord të lidhin këtë kontratë sipas kushteve të mëposhtme. 
 

 

Neni 1 

Baza ligjore 

 

Kjo kontratë lidhet në bazë dhe për zbatim të akteve të mëposhtme: 

a) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
b) Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë;  
c) ligjit “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë së 

Republikës së Shqipërisë”; 
d) rregullores së Bankës së Shqipërisë “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit 

dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)” 
e) legjislacionit tatimor; dhe 
f) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë. 
 



Neni 2 

Qëllimi 

Kontrata synon të rregullojë marrëdhënien për hapjen, ruajtjen, mirëmbajtjen e llogarisë(ve) 
të titullit nga individi në sistemin AFISaR të Bankës, me qëllim realizimin e investimit në 
tregun primar të bonove të thesarit (Lekë) të Qeverisë nëpërmjet sporteleve të Bankës.  

 

Neni 3 

      Përkufizime 

a) “Llogari titulli” – llogari e hapur në sistemin AFISaR, me qëllimin e pasqyrimit të 
lëvizjeve në gjendjen e bonos së thesarit të zotëruar nga individi. 

b) “Llogari cash” – është llogaria e hapur në bankën tregtare ku pasqyrohen lëvizjet e 
fondeve të individit që lidhen me veprimet e kryera për investimin e tyre në bonot e 
thesarit. 

c) “Individ” – është personi fizik me zotësi të plotë juridike që investon në bono thesari në 
tregun primar pranë sporteleve të Bankës. 

d) “Qeveria” – është Qeveria e Republikës së Shqipërisë. 
e) “Banka” – është Banka e Shqipërisë. 
f)  “Tregu primar” – është tregu në të cilin shiten për herë të parë titujt e Qeverisë. 
g) “Ankandi” – është ankandi i zhvilluar në Bankë për shitjen e bonove të thesarit të 

emetuara nga Qeveria. 
h) “Bonot e Thesarit” – janë tituj afatshkurtër të emetuar nga Qeveria, që shiten me zbritje 

dhe vlera nominale e të cilave paguhet në ditën e maturimit. 
i) “Emetuesi i bonove të thesarit” – është Ministria e Financave në emër të Qeverisë.  
j) “Sistemi i shlyerjes dhe regjistrimit të titujve (AFISaR)” - nënkupton sistemin që krijon 

dhe mban Banka për regjistrimin dhe shlyerjen e titujve të emetuar nga Qeveria. 
k) “Prorata” - raporti i shumës së paracaktuar për kërkesat jokonkurruese të individëve 

kundrejt shumës totale të kërkesave jokonkurruese të paraqitura në ankand nga 
individët. 

 

 

Neni 4 

Llogaria e titullit 

 

1.Llogaria e titullit shërben për kryerjen e veprimeve të mëposhtme: 
 

a) reflektimin e veprimit të blerjes së bonove të thesarit nga individi në tregun primar 
në ditën e emetimit të ankandit; 

b) reflektimin e veprimit të maturimit të bonos së thesarit në ditën e maturimit të saj; 



c) reflektimin e veprimit të transferimit të bonos së thesarit në një llogari titulli të 
personit fizik të hapur në një bankë tregtare; dhe 

d) reflektimin e veprimit të shitjes së bonos së thesarit nga individi në tregun sekondar. 
 

Neni 5 

Llogari e cash-it 

 

1. Llogari e cash-it që do pasqyrojë veprimet e individit me bonot e thesarit duhet të 
jetë në një nga bankat tregtare me të cilat Banka ka kontratë për këtë shërbim. 

 

2. Individi paraqet informacionin mbi bankën tregtare në të cilën ka llogarinë e cash-it. 
Informacioni duhet të përmbajë detajet e mëposhtme: 

 

a) emrin e bankës tregtare; dhe 
b) numrin e llogarisë së cash-it në formën IBAN.  

 
3. Veprimet, të cilat pasqyrohen në llogarinë e cash-it të individit në bankën tregtare 

janë: 
 

a) diferenca e vlerës nominale me çmimin e blerjes së bonos së thesarit;  
b) shuma e mbetur pa u investuar në rastin e proratës; 
c) kalimi i vlerës së maturuar të bonos së thesari, pas deduktimit të tatimit mbi 

interesin. 
 

4. Njoftimi për ndryshimin e numrit të llogarisë së cash-it dhe/ose për bankën tregtare 
mund të dërgohet në çdo kohë, por bëhet efektiv për kryerjen e veprimeve në ditën e 
nesërme të punës në sistemin e Bankës. 

  

Neni 6 

Mjeti dhe format e komunikimit 

1. Individi urdhëron prekjen e llogarisë(ve) të tij të titullit dhe pjesëmarrjen në 
ankandet e bonove të thesarit nëpërmjet urdhrave me shkrim të paraqitura në njërin 
prej sporteleve të Bankës.  

 

2. Individi mund të paraqitet në çdo sportel të Bankës për të kryer veprimet, pavarësisht 
se në cilin sportel e ka hapur llogarinë. 

 

3. Urdhrat me shkrim ekzekutohen nga Banka, duke respektuar oraret e sistemit 
AFISaR, të përcaktuara në Rregulloren e sistemit. 



 

Neni 7 

Veprimet që nuk ofrohen 

Banka nuk kryen veprimet e mëposhtme për individët:  

e) vendosjen si garanci apo kolateral të bonos së thesarit të zotëruar nga individi, sipas 
gjendjes në llogarinë e tij të titullit; 

f) transferimin e gjendjes së llogarisë së tij të titullit të hapur në bankë tregtare, për në 
llogarinë e tij të titullit të hapur në Bankë;  

g) transferimin e gjendjes në llogarinë e titullit të individit në një llogari në Bankë apo në 
bankë tregtare me emër të ndryshëm nga ajo e individit, përveç rasteve të urdhëruara 
nga organet gjyqësore; 

h) hapjen e llogarive të titullit me më shumë se një emër; dhe 
i) çdo veprim tjetër që nuk është i përmendur në nenet 4 dhe 5. 
 

 

Neni 8 

Detyrimet e Bankës 

Në marrëdhënie me individin, Banka ka detyrimet e mëposhtme: 

a) të hapë, të ruajë, të mirëmbajë dhe të përdorë sipas funksioneve të përcaktuara në 
nenin 4, llogarinë(të) e titullit;  

b) të klerojë dhe shlyejë çdo transaksion të urdhëruar nga individi për veprimet e 
lejuara me llogaritë e tij, sipas përcaktimeve në nenit 4; 

c) t’i japë informacion individit për investimin në bonot e thesarit, si dhe t’i verë në 
dispozicion broshurën informative mbi investimin në bonot e thesarit;  

d) t’i japë informacion individit për listën e bankave tregtare me të cilat ka kontratë për 
hapjen e llogarisë së cash-it nga individët; 

e) të informojë individin për kushtet e punës për hapjen e llogarisë(ve) sipas Aneksit 1 
“Kushtet e Përgjithshme të Punës”; 

f) të ruajë konfidencialitetin e të dhënave të individit, si dhe informacionin mbi 
llogaritë e tij, përveç rasteve kur informacioni mbi këto të dhëna jepet me pëlqimin e 
individit, ose është kërkuar nga gjykata, prokuroria ose çdo autoritet tjetër që ka 
kompetencën ligjore për marrjen e këtij lloj informacioni; 

g) të sigurojë sisteme informative të përshtatshme për ruajtjen, sigurimin dhe 
administrimin e të dhënave elektronike për individin; dhe 

h) të ruajë në një vend të sigurt dokumentacionin origjinal të përdorur për regjistrimin e 
të dhënave të individit, apo urdhrat e tij për prekjen e llogarive, sipas procedurave 
dhe afateve kohore të përcaktuara në ligjet dhe aktet nënligjore përkatëse. 

 

  



Neni 9 

Detyrimet e individit 

Në marrëdhënie me Bankën, individi ka detyrimet e mëposhtme: 

a) të japë informacionin e saktë të kërkuar për hapjen e llogarisë(ve) të tij pranë 
Bankës, si dhe të informojë Bankën për ndryshime të këtij informacioni; 

b) të japë informacion të verifikuar me dokumente përkatëse, në rast se ka status të 
veçantë, të cilit i ofrohet lehtësi fiskale në bazë të legjislacionit tatimor; 

c) të njihet me instrumentin e bonove të thesarit, duke pyetur punonjësit e Bankës, duke 
lexuar broshurën informative, ose nga burime të tjera; dhe 

d) të paguajë komisionet e Bankës, nëpërmjet bankës tregtare ku ka llogarinë e cash-it, 
për shërbimin e ofruar në përputhje me kushtet e punës, të njohura dhe të 
nënshkruara prej tij sipas Aneksit të kontratës. 

 

 

Neni 10 

Të drejtat e individit 

Në marrëdhënie me Bankën, individi ndër të tjera, ka të drejtat e mëposhtme: 

a) të kërkojë informacion apo vërtetime mbi gjendjet e llogarisë(ve) të tij të titullit; 
b) të kërkojë informacion për njohjen me investimin në bono thesari; dhe 
c) të autorizojë një individ tjetër, nëpërmjet prokurës, për të kryer veprime me llogaritë 

e tij.  
 

Neni 11 

Përjashtimi nga përgjegjësia 

Banka nuk është përgjegjëse: 

a) për mospërmbushje të detyrimeve kontraktore për shkak të forcës madhore; dhe 
b) për dëmet e shkaktuara ndaj individit nga Emetuesi i bonove të thesarit.  

 

Neni 12 

Ndryshimet e kontratës 

1. Banka ka të drejtë të ndryshojë kushtet e kontratës dhe të njoftojë me shkrim ose me 
mjete të tjera komunikimi individin. 
 

2. Çdo ndryshimi i kontratës nga ana e Bankës bëhet efektiv pas nënshkrimit të kontratës 
nga të dyja palët. 

 



Neni 13 

Njoftimet 

5. Çdo njoftim ndërmjet palëve, kryhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail, ose në 
rast pamundësie, kryhet me telefon.  

 

6. Palët njoftojnë njëra-tjetrën për ndryshimet e mundshme të adresave brenda 5 (pesë) 
ditësh pune nga ndryshimi i tyre. 

 

Neni 14 

Zgjidhja e kontratës 

1. Individi mund të zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme, duke njoftuar me shkrim 
Bankën. Në këtë rast, ai paraqitet pranë Sportelit për të nënshkruar urdhrin për 
transferimin e gjendjes së llogarisë(ve) të tij.  

 
2. Banka mund të zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme, duke njoftuar individin të 

paktën 30 (tridhjetë) ditë përpara, dhe duke ofruar kushte për kalimin e gjendjes në 
llogarinë(të) e tij, sipas urdhrave të individit.  

 
3. Me zgjidhjen e kontratës, Banka mbyll të gjitha llogaritë e individit.  
 

4. Për të gjitha rastet e tjera të zgjidhjes së kontratës, që nuk parashikohen në këtë 
kontratë, zbatohen dispozitat përkatëse të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 
 

 
Neni 15 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet palëve në zbatim të kontratës dhe 
që nuk zgjidhen me mirëkuptim, organi kompetent për zgjidhjen e tyre është Gjykata e 
Tiranës. 
 

Neni 16 

Adresat 

 

Adresat e Sporteleve të Bankës janë si më poshtë vijon: 

 

1. për Sportelin e Tiranës: Sheshi “Avni Rustemi“, nr. 24, Tiranë;  



2. për Sportelin e Elbasanit: Lagjja "28 Nëntori", Rruga "11 Nëntori", pranë Prefekturës 
Elbasan, Elbasan; 

 
3. për Sportelin e Korçës: Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Korçë; 

 

4. për Sportelin e Shkodrës: Lagjja "Qemal Stafa", Rruga "13 Dhjetori", pranë Prefekturës 
Shkodër, Shkodër; 
 

5. për Sportelin e Lushnjës: Lagjja "Kongresi i Lushnjës", prapa Bashkisë Lushnjë, 
Lushnjë; 

 

6. për Sportelin e Gjirokastrës: Lagjja "18 Shtatori", Rruga “18 Shtatori”, Gjirokastër.  
 
 

Neni 17 
E fundit 

 
1. Kontrata përpilohet në 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe, nga të cilat 1 (një) kopje e mban 

Banka dhe 1 (një) kopje e mban individi. 
 

2. Kontrata, pasi lexohet nga palët, nënshkruhet me vullnetin e tyre të lirë e të pavarur. 
 

  

Për Bankën e Shqipërisë:    Individi:  _____________________ 
 
Marian Gjermeni 
 
Drejtor i Operacioneve Monetare   Z/Zj.    ______________________ 



Aneks 1 
 
 

Kushtet e Përgjithshme të Punës 
 

 
 
Banka ka kushtet e punës së mëposhtme për ofrimin e shërbimit ndaj individëve:  
 
1. nuk bëhet asnjë veprim me cash në sportelet e Bankës; 
2. komisioni për ndërmjetësimin e kërkesës së individit për në ankandin e bonove të thesarit 

është 0 (zero) lekë;  
3. komisioni për hapjen dhe mirëmbajtjen e llogarisë së titullit është 0 (zero) lekë; 
4. komisioni për transfertat për në bankat tregtare është 0 (zero) lekë  
5. transfertat nga llogaritë e individit klerohen dhe shlyhen jo më vonë se 2 (dy) ditë pune 

pas marrjes së urdhrit nga individi. 
  



Shtojca 4  


