Kontrata Tip.

Kontrata e pjesëmarrjes në AECH (Albanian Electronic Clearing House)

Neni 1 - Palët
Kjo marrëveshje lidhet midis Bankës së Shqipërisë, me adresë: Sheshi “Skënderbej”, Nr.
1, Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga Zëvendësguvernatori i Parë,
z.___________________dhe bankës ______________ (referuar më poshtë si
“Pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë”) me adresë ____ , përfaqësuar nga drejtori i saj
z.__________.
Neni 2 - Objekti
Objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të Bankës së
Shqipërisë të cilat lindin në kuadrin e ofrimit prej saj të shërbimeve të klerimit së
pagesave me vlerë të vogël në sistemin AECH si operatore dhe administratore e vetme e
këtij sistemi si dhe e të drejtave dhe detyrimeve të bankës ........ si pjesëmarrëse e
drejtpërdrejtë në këtë sistem.

Neni 3 - Baza ligjore
Kjo kontratë hartohet në përputhje me:
a) ligjin nr. 7850, datë 29.07.1994” ”Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar;
b) ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
c) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”;
ç) rregulloren nr.55 datë 26.09.2007 “Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave
me vlerë të vogël (AECH)” (Rregullat e Sistemit AECH), të miratuar nga Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë; si dhe
d) akteve të tjera normative të Bankës së Shqipërisë.
Neni 4 - Përkufizime dhe interpretime
4.1. Termat e përdorur në kontratë janë në përputhje me termat e përcaktuar në Rregullat
e Sistemit AECH, të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.
4.2. Çdo kusht ose formulim i kontratës që mund të sjellë paqartësi do të interpretohet në
kontekstin e tërësisë së Rregullave të Sistemit AECH dhe në këndvështrimin e
qëllimit për të cilin është lidhur kjo kontratë nga palët.

4.3. Për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në këtë kontratë, aplikohen
dispozitat ligjore në fuqi dhe Rregullat e Sistemit AECH.
Neni 5 - Kohëzgjatja
Kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët dhe do të zgjasë për një periudhe
kohe të pacaktuar.
Neni 6 - Angazhimi i palëve
Pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AECH dhe Banka e Shqipërisë, angazhohen për
zbatimin e kushteve të kësaj kontrate në lidhje me ofrimin e shërbimeve në kuadrin e
sistemit AECH nga Banka e Shqipërisë, me qëllim shkëmbimin e file-ve të instruksioneve
të urdhër pagesave me vlerë të vogël midis pjesëmarrësve; llogaritjen e pozicioneve
shumëpalëshe neto; dërgimin e një instruksioni shlyerjeje neto në sistemin AIPS, si dhe
për respektimin e ndryshimeve të herëpashershme që mund t’i bëhen kontratës, me
pëlqimin paraprak të palëve.

Neni 7 – Pakthyeshmëria (parevokueshmëria) e instruksioneve të pagesave në sistemin
AECH
7.1. Batch-i i urdhërpagesave, i miratuar gjatë një seance nga një pjesëmarrës i
drejtpërdrejtë në sistemin AECH qendror, nuk mund të kthehet (revokohet).
7.2

Kthimi (revokimi) i debitimit direkt dërgohet në sistemin AECH qendror nga
pjesëmarrësi debitor përpara mbarimit të cut-off-it të ditës së fundit para
datëvalutës së klerimit të instruksioneve të debitimit direkt.

7.3. Pjesëmarrësi debitor duhet të kthejë (revokojë) të gjitha batch-et me debitime
direkte, të dërguara nga një/disa pjesëmarrës kreditorë, në rastet kur pjesëmarrësi
debitor nuk disponon fonde të mjaftueshme në llogarinë e tij të shlyerjes në
sistemin AIPS.
7.4. Pjesëmarrësi kreditor mund të kërkojë kthimin e instruksionit të debitimit direkt
vetëm nëpërmjet refuzimit të së njëjtës pagesë nga pjesëmarrësi debitor, minus
tarifën përkatëse për përdorimin e sistemit AECH, sipas rregullave të këtij sistemi.
7.5. Pjesëmarrësi urdhërues mund të kërkojë kompensimin e një pagese të shlyer vetëm
nëpërmjet inicimit të një pagese të re nga përfituesi i begatuar pa shkak, me kah të
kundërt me urdhër pagesën fillestare minus komisionin e bankës së begatuar pa
shkak dhe tarifës për përdorimin e sistemit, sipas përcaktimeve të Rregullave të
sistemit AECH. Përfituesi nuk ka detyrim të kthejë menjëherë fondet e marra,
subjekt i dispozitave të “Begatimit pa shkak”, por duhet t’i kthejë këto fonde në
përputhje me Rregullat e Sistemit AECH.

Neni 8 – Efekti i likuidimit të pjesëmarrësit në pagesat e shlyera
8.1. Procedurat e likuidimit të pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë dhe/ose të pjesëmarrësve të
sistemit AECH nuk kanë fuqi prapavepruese ndaj instruksioneve të pagesave të
shlyera sipas instruksioneve të pagesave përkatëse, përpara datës në të cilën është
marrë vendimi për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit të pjesëmarrësit të
drejtpërdrejtë dhe/ose të një ose disa prej pjesëmarrësve të sistemit AECH.
8.2

Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në sistemin AECH qendror kur të
ketë kaluar validimin për pranim nga ky i fundit dhe të jetë aprovuar nga
pjesëmarrësi urdhërues/debitor (me përjashtim të rastit kur është përdorur mënyra
STP).

8.3. Pika 1 e këtij neni zbatohet edhe për instruksionet e pagesave të hyra në sistemin
AECH qendror, pas shpalljes së vendimit për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit
e më tej, vetëm nëse, pas shlyerjes, agjenti shlyerës dhe/ose agjenti/shtëpia e
klerimit provon se nuk ka pasur dijeni për këtë vendim.
8.4 Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përdorë si kolateral letrat me vlerë të pjesëmarrësit
të vendosur në likuidim, me qëllim për të përmbushur detyrimet e tij ndaj
pjesëmarrësve të tjerë të sistemit, vetëm në rast se këto letra me vlerë nuk janë
përdorur si mjet për garantimin e ekzekutimit të detyrimeve të tjera.

Neni 9 - Të drejtat dhe detyrimet e Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë, në rolin e saj si pronare, organizuese, administruese, operatore,
mbikëqyrëse, agjente shlyerje dhe pjesëmarrëse në shlyerje, ka të gjitha të drejtat dhe
detyrimet e përcaktuara në Rregullat e Sistemit AECH.

Neni 10 - Të drejta dhe detyrimet e pjesëmarrësit
Pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AECH, ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e
përcaktuara në Rregullat e Sistemit AECH.

Neni 11 – Mënyra e njoftimit
11.1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve bëhet me postë
zyrtare të regjistruar, faks, e-mail dhe në rastet kur komunikimi me mjetet e
lartpërmendura është i pamundur, me telefon në adresat, numrat telefonikë dhe
personat e kontaktit përkatës të palëve.
11.2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet e mundshme të
adresave, numrave telefonikë dhe të personave të kontaktit brenda 5 ditësh pune
nga ndryshimi i tyre.

11.3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas orës 16.00 të ditës së
punës, përjashtimisht nga paragrafët e mësipërm, ai cilësohet i marrë në orën 08.05
të ditës pasardhëse të punës.
Neni 12 – Ndryshimet e kontratës
12.1. Kushtet e kësaj kontrate mund të ndryshohen vetëm me shkrim dhe me vullnetin,
dhe pëlqimin e të dyja palëve.
12.2. Çdo ndryshim, shtesë ose shfuqizim i plotë ose i pjesshëm i kësaj kontrate nuk do të
ketë fuqi nëse nuk është kryer me shkrim dhe nënshkruar nga përfaqësuesit e
autorizuar të të dyja palëve.

Neni 13 - Zgjidhja e kontratës
13.1 Palët kanë të drejtë të zgjidhin kontratën në mënyrë të njëanshme duke njoftuar me
shkrim palën tjetër, të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara datës që ata dëshirojnë të
zgjidhin kontratën duke kërkuar plotësimin e detyrimeve financiare të cilat rrjedhin
nga kjo kontratë.
13.2 Kontrata mund të zgjidhet sipas pikës 1 të këtij neni edhe pas miratimit nga Banka e
Shqipërisë të kërkesës me shkrim së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë për t’u tërhequr
nga pjesëmarrja në sistemin AECH të paraqitur në afatin e përcaktuar në pikën
13.1. Kontrata konsiderohet e zgjidhur në datën të përcaktuar paraprakisht në
kërkesë, datë në të cilën ai synon të tërhiqet nga pjesëmarrja në sistemin AECH.
13.3 Pas marrjes së kërkesës në përputhje me pikën 13.2., Banka e Shqipërisë brenda 7
ditësh pune refuzon ose miraton kërkesën si dhe informon të gjithë pjesëmarrësit e
sistemit AECH mbi datën e tërheqjes së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë. Në rast se
Banka e Shqipërisë miraton kërkesën, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë nuk lejohet të
iniciojë instruksione të reja pagese me datë valutë pas datës së përcaktuar në
vendimin për miratimin e tërheqjes së tij.
13.4 Në datën e tërheqjes nga pjesëmarrja në AECH, Banka e Shqipërisë mbyll dhe fshin
llogarinë e teknike të pjesëmarrësit në AECH pas mbledhjes së tarifave dhe pas
shlyerjes së të gjitha detyrimeve të pjesëmarrësit të tërhequr në lidhje me
instruksionet e vlefshme të pagesave, tashmë të pranuara.
Neni 14 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
14.1. Palët respektojnë legjislacionin shqiptar në fuqi dhe përpiqen që mosmarrëveshjet
që mund të lindin gjatë zbatimit të kontratës, t’i zgjidhin me mirëkuptim midis
tyre.

14.2. Pala që gjykon se ekziston një mosmarrëveshje, njofton palën tjetër duke bërë një
përshkrim të plotë të çështjeve që kërkojnë zgjidhje.
14.3. Personat e autorizuar të palëve të përfshira në mosmarrëveshje duhet të bëjnë
personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të tyre përpjekje për zgjidhjen e
mosmarrëveshjes, mbi parimin e ruajtjes së vazhdimësisë së punës.
14.4. Nëse personat e autorizuar të palëve apo përfaqësuesit e tyre nuk janë në gjendje të
zgjidhin mosmarrëveshjen brenda 14 ditësh nga marrja e njoftimit apo për një kohë
më të gjatë të miratuar nga palët, njëra palë njofton palën tjetër se çështja nuk është
zgjidhur.
14.5. Për të gjitha mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, organi
kompetent është Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Neni 15 - Hyrja në fuqi
15.1. Kjo kontratë është përpiluar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe
secila nga palët mban një kopje.
15.2. Kontrata pasi u lexua nga palët, u konsiderua e redaktuar sipas pëlqimit të tyre dhe
u nënshkrua me vullnetin e tyre të lirë e të pavesuar.
15.3. Kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Kontaktet fillestare
Detajet kontaktuese të palëve janë si më poshtë:
Banka e Shqipërisë
Për vëmendjen e:
………………………..
Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri
Tel: 04 2
Faks: 04 2

Pjesëmarrësi :
Për vëmendjen e:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
Tel : ………………………..
Faks : ………………………..

Kjo kontratë firmoset nga :
Për

BANKËN E SHQIPËRISË

……………………………………….
Emri dhe firma e personit të autorizuar
Në praninë e:
……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit

Për PJESËMARRËSIN
……………………………………….
Emri dhe firma e personit të autorizuar

Në praninë e:
……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit

