
 

 

 

  

  

APLIKIM PËR SHËRBIMET BANKARE ME INTERNET PËR 
PERSONAT INDIVIDË 
INTERNET BANKING APPLICATION FOR PRIVATE INDIVIDUALS 
 
ProCredit Bank sh.a person juridik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me Nr. Unik 
identifikimi (NIPT) J91524011J, më datë 11.02.1999, me seli në rrugën “Dritan Hoxha|, Laprakë, Tiranë. 

 
ProCredit Bank sh.a, a legal entity registered in National Registration Centre with a unique identification 
number J91524011J, on 11.02.1999, with main office in Dritan Hoxha Street, Tirana 
 
Emri, Atësia, Mbiemri / Name, Father Name, Surname:_____________________________ 

Adresa / Adress:______________________________ 

Nr. i celularit / Cel.No:_________________________ 

Hyrje (kodi i përdoruesit)/ Login (Username):_______________ 

Numri serial i Gjeneruesit të Kodeve / Serial token number:___________________ 

Aplikoj për Njoftimin Automatik SWIFT   PO               JO 
 
Unë autorizoj ProCredit Bank të përpunojë të dhënat e mia personale në zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për 

dërgimin e një mesazhi njoftues SWIFT çdo here që në llogarinë time proçesohet një transfertë dalëse SWIFT. Kopja SWIFT duhet të  

dërgohet në adresën e mëposhtme të email-it: ______________________________. Deklaroj se jam në dijeni që ky shërbim mbulon  

të gjitha valutat dhe transaksionet AIPS, dhe nuk është i vlefshëm për pagesat AECH (transaksione në Lek për shuma më pak se        

1 500 000 Lekë). 

 

 
Deklarata e klientit / Client’s declaration: 
 
Me këtë deklaratë po aplikoj për të lidhur një marrëveshje biznesi për Shërbime Bankare me Internet. 
Unë i nënshkruari/e nënshkruara konfirmoj se informacioni i dhënë më sipër është i vërtetë, korrekt dhe i 
plotë.Jam dakord dhe kam marrë një kopje të Rregullores së Biznesit të Bankës “ProCredit”. 
 
I hereby apply for an Internet Banking business agreement. 
I hereby confirm that the information given above is true, correct and complete. 
I agree to comply with ProCredit Bank Business Regulations and I have a copy. 

 
Në vijim të  marrëveshjes së paketës së shërbimeve të nënshkruara mes palëve, ata vendosin që të bien 

dakord për një kontratë për paketën e shërbimit për llogarinë aktuale dhe për produktet që lidhen me të. 

Ky dokument është pjesë përbërëse e paketës së nënshkruar nga palët dhe është në përputhje me 

termat e kontratës së paketës së shërbimit për llogarinë aktuale dhe produktet e lidhura me të. 

 
Following the service package agreement signed between parties, they decide to agree on this 

Internet Banking Application form with terms and conditions as they have already agreed on a 

contract for the service package for current account and products related to it.This document is part 

of the package signed by the parties and is in compliance with the terms of the service package 

contract for current account and the products related 

 
Data e aplikimit / Date of application: ________________ 

Nënshkrimi i aplikuesit / Signature of Applicant: ___________________ 

Nënshkrimi i punonjësit të bankës / Signature of the Client Advisor: ___________________ 


