
KUSHTET E PUNËS PËR SHËRBIMIN ELEKTRONIK MULTICASH TË RAIFFEISEN BANK SH.A.

1. Hyrje 
Kushtet e punës për Pjesëmarrjen dhe Programin për Shërbimin Elektronik Multicash përcaktojnë rregullat 
në lidhje me urdhërpagesat dhe kërkesat për informacion, të cilat transmetohen elektronikisht ndërmjet 
Pjesëmarrësit (“Klienti”) dhe Raiffeisen Bank (“Banka“), apo qendrës së saj kompjuterike, duke përdorur 
programin e zhvilluar për Bankingun Elektronik të Raiffeisen Bank (“Programi“). Sipas Marrëveshjes së 
Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi lejohet të vendosë nëpërmjet internetit, një lidhje me Bankën apo qendrën e 
saj kompjuterike dhe pas legjitimimit elektronik, të instruktojë Bankën për të kryer urdhërpagësa dhe për 
të përgatitur nxjerrje llogarie, sipas kushteve për të cilat palët kanë rënë dakord. 

2. Llogaritë 
Në mënyrë që të kryejë pagesat nëpërmjet Programit për Shërbimin Elektronik Multicash, Pjesëmarrësi 
duhet të mbajë të paktën një llogari rrjedhëse me RBAL. 

3. Qëllimi i shërbimit 
Qëllimi i shërbimeve të ofruara do të varet nga modulet e Programit që zgjidhen nga Pjesëmarrësi. 
Banka ka të drejtë që në çdo kohe të ku�zojë qëllimin e shërbimit, të përjashtojë llogari individuale nga 
pjesëmarrja apo të vendosë ku�zime �nanciare për shërbimet. Për më tepër, Banka është e autorizuar 
të ndryshojë ekzekutimin teknik të shërbimeve që sigurohen nga Bankingu Elektronik i Raiffeisen Bank, 
në varësi të progresit teknik, ndryshim të normave të sigurise apo për cfarëdolloj tjetër arsyeje e cila, 
megjithese jo në mënyre të shprehur në keto kushte pune, perbën shkak të mjaftueshëm për Bankën për 
të vepruar si më sipër. 

4. Disponibiliteti 
Pjesëmarrësi ka të drejtë të përdorë Programin midis orës 6:00 AM dhe orës 23:00 PM, çdo ditë në të 
cilën Banka është e hapur për shërbime ndaj klientëve. Banka ruan të drejtën të ndryshojë kohët e 
përdorimit në çdo moment, duke vënë në dijeni Pjesëmarrësin për këtë qëllim. Të dhënat në Multicash 
do të përditësohen cdo një orë duke �lluar 09:30 AM deri në orën 17:20 PM në ditët zyrtare të 
punës.

5. Të drejtat e aksesimit 
Përdorimi i shërbimeve të siguruara nëpërmjet Bankingut Elektronik të Raiffeisen Bank kërkon legjitimim 
nëpërmjet mënyrave të mëposhtme të identi�kimit: 
a) Çdo Përdorues, të cilit i është dhënë e drejta nga Pjesemarrësi të veprojë me Shërbimin Elektronik – 
Multicash, në mënyrë individuale do të caktojë kod përdoruesi dhe një fjalëkalim.
b) Dërgimi i urdhër pagesave do të bëhet nëpërmjet vendosjes së një fjalëkalimi për komunikim të  
përcaktuar nga Përdoruesi. Banka ruan të drejtën të modi�kojë kushtet e aksesimit me një njoftim 
paraprak me shkrim.

6. Dërgimi i urdhërpagesave
Me kompletimin e proçedurës së legjitimimit (përfshirë futjen e fjalëkalimit të komunikimit) dhe me 
dërgimin e të dhënave për një pagesë, Banka do të dërgojë një mesazh që kon�rmon marrjen e të 
dhënave. Urdhër pagesat do të proçesohen automatikisht nga ora 09:00 AM deri në orën 16:00 PM 
në ditët zyrtare të punës. Pagesat e dërguara ditën e shtunë, të dielë ose në ditë pushimi zyrtar do të 
procesohen ditën e nesërme të punës.

Ndërkohë që urdhër pagesat e marra pas orës 16:00 PM, do të proçesohen ditën e nesërme të punës 
në orën 09:00 AM. 
Në rast se një urdhër pagesë nuk mund të ekzekutohet për shkak të të dhënave jo të sakta apo 
mungesës së fondeve të mjaftueshme në llogarinë në fjalë, klienti do të informohet sa më shpejt, përmes 
një e-mail në adresën e tij, adresë e cila është përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar nga klienti.
Klienti duhet të rihedhë përsëri në Multicash pagesën e saktë, pasi të jetë njoftuar mbi të dhënat jo të 
sakta të pagesës �llestare.

Për çdo kërkesë anullimi ose amendimi të një pagese të ekzekutuar, Përdoruesi duhet të dërgoje një 
kërkesë zyrtare në adresën corporatesupport@raiffeisen.al me të dhënat e pagesës që kërkohet të 
anullohet/amendohet. Banka bazuar në proçedurat e brendshme do të kryejë veri�kimet dhe 
kon�rmimet përkatëse lidhur me kërkesën e klientit dhe do të kon�rmojë për përfundimin e proçesit. 
Kon�rmimi do të dërgohet në adresën elektronike postare nga e cila ka ardhur kërkesa e klientit.   

Çdo urdhër që i dërgohet Bankës nga një Perdorues duke përdorur elementet identi�kues të përmendur 
më sipër (duke përfshirë fjalëkalimin) në mënyrë që të legjitimojë veten kundrejt Bankës, do të 
konsiderohet si urdhër i nisur në emër të dhe për llogari të Pjesëmarrësit, pavarësisht nga lidhja që 
ekziston midis atij personi dhe Pjesëmarrësit dhe pavarësisht faktit se urdhri është dërguar me apo pa 
dijeninë / autorizimin e Pjesëmarrësit.  

Në rastet e transfertave nga brenda – jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në bazë të rregullores 
së Bankës së Shqipërisë për veprimet valutore, Klienti duhet të dërgoj me anë të postës elektronike në 
adresën elektronike të bankës, nga e cila është njoftuar për pagesat e kryera, dokumentat justi�kues 
brenda 5 ditëve pune nga data e ekzekutimit.  Në rast mos paraqitje të dokumentave justi�kuese për 
pagesat me jashtë brenda afatit të përcaktuar, Banka rezervon të drejtën të refuzoj procesimin e urdhër 
pagesave të rradhës.   

Transfertat të cilat kanë si qëllim transferimin e kapitalit jashtë territorit të Republikës së Shqipërise, nuk 
lejohen të kryhen përmes programit Multicash. Këto transferta do të mund të ekzekutohen vetëm pranë 
rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank Sh.a duke paraqitur paraprakisht dokumentacionit justi�kues sipas 
rregullores "Për veprimtarinë valutore" me Vendim Nr.70 datë 30.09.2009 të Bankës së Shqipërisë.

7. Përgjegjësia për t’u kujdesur 
Pjesëmarrësi është i detyruar të ruaje BPD-në (File Identi�kues i Përdoruesit) që i është vënë në 
dispozicion, në një vend ku është i mbrojtur nga vjedhja, zjarri apo dëmtime të tjera, si dhe të marrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar se tiparet identi�kuese të mbahen sekrete dhe se persona të 
paautorizuar apo palë të treta nuk do të kenë akses tek këto të dhëna. Për më tepër, Pjesemarrësi është 
i detyruar të sigurojë se urdhërpagesat do të kryhen vetëm nga personat e autorizuar për të vepruar me 
llogaritë në fjalë, bashkarisht ose vec e vec, si nënshkrime të autorizuara në përputhje me specimenet e 
�rmave që janë depozituar në Bankë. Per rrjedhojë, mbetet vetëm përgjegjësi e Pjesëmarrësit që të 
marrë masat e nevojshme për të siguruar që fjalëkalimet do t’u bëhen të njohur vetëm personave 
përkatës të autorizuar.   

8. Bllokimi i të drejtës së aksesit 
Në rast humbje të tipareve identi�kuese ose nëse ka arsye të dyshohet se një person i paautorizuar 
mund të ketë marrë dijeni për to, Pjesëmarrësi do të informojë menjëherë Bankën me e-mail në adresën 
multicash.support@raiffeisen.al , që do të ndiqet nga një kon�rmim me shkrim duke plotësuar dhe 
�rmosur formularin përkatës për bllokim aksesi, në mënyrë që Banka të proçedojë me bllokimin e 

tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi ka të drejtë të kërkojë bllokimin e aksesimit nëpërmjet një kërkese me 
shkrim në çdo kohë, edhe pa qene i detyruar te përmende ndonjë arsye për këtë qellim. Aksesi do të 
bllokohet automatikisht në rastet e përsëritjeve të vazhdueshme të përpjekjeve për akses nëpërmjet 
përdorimit të tipareve identi�kuese jo-korrekte. Kostot e bllokimit dhe zhbllokimit do të përballohen nga 
Pjesëmarrësi. 

9. Përgjegjësia 
Banka nuk do të jetë përgjegjëse për probleme që lindin nga apo kanë lidhje me transmetimin, defekte 
teknike, ndërprerje të linjës, ndërhyrjeve në pajisjet dhe rrjete private, si dhe me probleme teknike të 
çdo lloji. Pjesëmarrësi mban përgjegjësi të plote dhe të vetme për të gjitha dëmet që mund të 
shkaktohen nga futja e të dhënave të gabuara, problem teknik në pajisjet kompjuterike të Pjesëmarrësit 
ose keq përdorimi i tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmet që mund 
rezultojnë nga shkelja e cilit do prej kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe për saktësinë e të 
dhënave.  

10. Përdorimi i Programit 
Banka i jep Pjesëmarrësit të drejtën jo-ekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur programin 
(duke përfshirë dokumentat e lidhura me të), për qëllimin e pjesemarrjes në Bankingun Elektronik të 
Raiffeisen Bank. Përdorimi i Programit do të bëhet kundrejt pagesës, për kushtet e rëna dakort në 
marrëveshje. Të gjitha të drejtat e përdorimit në lidhje me Programin të cilat nuk janë transferuar do të 
mbeten pronë e Bankës. 

11. Kërkesat Teknike të Sistemit 
Pjesëmarrësi ka dijeni se mund të përdorë Programin vetëm në sisteme që përmbushin kërkesat e 
mëposhtme: 
- Kompjuter Personal (PC), min. 586 CPU 
- Sistemi operativ Window 2000 ose versionin me te perditesuar 
- USB 
- Printer, monitor , tastierë, mouse
- Akses në Internetme te drejta te plota ne muret mbrojtese (�rewall) te adreses:
 IP: 217.24.242.212 PORT: 3333 të hapur
- Nderfaqe e  lirë, ISDN ose kartë X.25 

12. Sekreti, riprodhime dhe modi�kime 
Pjesëmarrësi merr përsipër qe Programi mos të jete i aksesueshëm nga palët e treta dhe të sigurojë se 
ky detyrim zbatohet gjithashtu edhe nga sta� i tij apo çdo person që vepron në emër të Pjesëmarrësit. 
Pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të riprodhojë apo modi�kojë Programin apo pjesë të tij pa lejen me shkrim 
të Bankës. Pjesëmarrësi lejohet të krijoj një kopje për back-up. Këto kopje si dhe çdo kopje tjetër, nëse 
do të ketë të tilla, do të bëhen me lejen e Bankës dhe do të përmbajnë një shënim që tregon se Banka 
është zotëruese e të drejtave mbi programin. 

13. Garancitë 
Banka merr përsipër të riparojë difektet që mund të lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes. Do të 
konsiderohet defekt çdo rast në të cilin Programi nuk vepron sipas speci�kimeve të rëna dakort. 
Garancia nuk mbulon rastet kur Programi është ndryshuar apo kopjuar pa miratimin me shkrim të 
Bankës. Për sa kohë disa funksione të Programit nuk mund të testohen kur Programi është gati për testin 
e pranimit, për arsye që janë përtej kontrollit të Bankës, këto funksione do të përjashtohen nga detyrimi 
i garancisë. Banka nuk jep asnjë garanci përveç atyre të përmendura shprehimisht në këtë paragraf. 

14. Mirëmbajtja dhe Suporti Teknik 
Pjesëmarrësi ka të drejtën të për�tojë shërbime mirëmbajtje në formën e transmetimit të versioneve të 
alteruara apo të përditësimeve të programit dhe dokumentacionit përkatës. Për pyetje në lidhje me 
pjesëmarrjen në Bankingun Elektronik Raiffeisen, Pjesëmarrësi mund të marrë në telefon suportin teknik 
gjatë orarit të punës së Bankës. Pjesëmarrësit i ofrohen shërbimet e mëposhtme për suport teknik: 
a) Suport teknik nëpërmjet telefonit :
 Pjesëmarrësi informon bankën mbi problemin që ka në programin Mulitcash dhe nëpërmjet    
 udhëzimeve në telefon bëhet e mundur zgjidhja e problemit. 
b) Me anë të pranisë �zike të punonjësit të Bankës  për Bankingun Elektronik  Multicash:
 Specialisti i Bankës për Multicash shkon pranë zyrave të Pjesemarresit dhe bën suportin për   
 problemin ose instalimin e një përdoruesi të ri.   
c) Suporti teknik nëpërmjet “Remote Session”
 Suport ky që kupton dhënien e të drejtës/autorizimit specialistit të bankës që të aksesojë në   
 distancë PC’në (kompjuterin personal) të Pjesëmarrësit me kërkesën paraprake të këtij të fundit.  
 Në rast se Pjesëmarrësi zgjedh të asistohet me anë të suportit Remote Session, atëhere ai duhet  
 që �llimisht dhe vetëm një herë,  të nisë një kërkesë me shkrim ndaj Bankës për të kërkuar   
 suportin me anë të Remote Session. Pasi kjo kërkesë ka mbërritur në adresë të Bankës,    
 Pjesëmarrësi në cdo moment mund:

i) Të kontaktojë me Bankën me anë të telefonit, postës elektronike e-mail ose me anë të Menaxherit  
 të Marrëdhënies me Klientin.
ii) Më pas, nga ana e punonjësit të bankës do t’i dërgohet me posten elektronike një ftesë (link) që  
 gjenerohet vetëm për këtë lidhje dhe vetem për Pjësemarrësin dhe pas pranimit nga ana e   
 Pjesëmarrësit me anë të një dritare, i kërkohet këtij të fundit të japë të drejta punonjësit të bankës  
 në PC e tij ose jo. 
iii) Klienti ka të drejtën ta pranojë ose ta refuzoje këtë kërkese. Në rast pranimi nga ana e tij,   
 specialisti i Bankës për Multicash, i asistuar nga Menaxheri përgjegjës për marrëdhënin me   
 klientin, bën suportin për problemin që ka ky produkt në orarin e paracaktuar që do të vendoset  
 midis palëve në linkun përkatës të pranuar nga Pjesëmarrësi.

Për qëllim të transparencës së kësaj forme suporti, Pjesëmarrësi kupton që asistenca e specialistit të 
Bankës gjatë këtij procesi do të monitorohet deri në fund të procesit me video dhe Përdoruesi duhet të 
jetë prezent gjatë gjithë procesit. Cfarëdolloj pretendimi që Pjesëmarrësi mund të ketë lidhur me 
procesin e suportit sipas kësaj pike nevojitet të paraqitet pranë Bankes jo më vonë se 15 ditë 
kalendarike pas datës së suportit konkret në të kundërt, Pjesëmarrësi deklaron nën përgjegjesinë e tij të 
plotë dhe pa asnjë rezerve se Banka shkarkohet nga cdo përgjegjësi lidhur me cdo pretendim të ngritur 
nga ana e tij pas afatit te mësipërm. 

15. Afati i marrëveshjes 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes bëhet për një afat të pacaktuar kohe. Marrëveshja mund të zgjidhet nga 
secila palë në fundin e çdo muaji kalendarik, kundrejt një njoftimi paraprak me shkrim një muaj 
përpara. Banka ka të drejtë të zgjidhë në çdo kohë marrëveshjen, në rast se ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme, si për shembull për shkak të shkeljeve sipas paragra�t 9 dhe 12. Urdhrat e pa përfunduara 
do të jenë subjekt i kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes derisa të jenë ekzekutuar plotësisht.

16. Tarifat 
Të gjitha tarifat dhe kostot në lidhje me krijimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të drejtave 
të përdorimit dhe modi�kimeve do të përballohen nga Pjesëmarrësi. Tarifat e Pjesëmarrjes që do të 
paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Banka ruan të drejtën të 

ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për listën e re të çmimeve, 15 
ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar në vetë listën e re të 
çmimeve. 

17. Juridiksioni 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të qeveriset nga ligjet Shqiptare dhe në rast se mosmarrëveshjet 
eventuale mes paleve nuk zgjidhen në mirëkuptim midis tyre, kompetente për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

18. Tarifa e Pjesëmarrjes
Tarifat e Pjesëmarrjes që do të paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 
Banka ruan të drejtën të ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për 
listën e re të çmimeve, 15 ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar 
në vetë listën e re të çmimeve.

19. Kushtet e pagesës
Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre Kushteve të Punës, Banka autorizohet të mbajë tarifat dhe kostot e tjera 
për të cilat është rënë dakort ndërmjet palëve, nga llogaria rrjedhëse e Pjesëmarrësit, e speci�kuar në 
Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Shërbimin Elektronik – Multicash. Pagesat jo të përsëritshme do të 
bëhen të pagueshme menjëherë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Tarifat mujore aktuale 
do të mbahen nga llogaria e përmendur më lart në fund të çdo muaji kalendarik respektiv. Banka ruan 
të drejtën e mbajtjes së tarifave të speci�kuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes nga llogaritë e tjera të 
klientit, në rastet kur llogaria e speci�kuar nga Klienti nuk ka gjendjen e mjaftueshme për të mbuluar 
tarifat dhe kostot. Nëse klienti nuk paguan komisionin e përcaktuar në marrëveshje, banka do të njoftoj 
klientin për krijimin e gjendjes dhe nëse brenda muajt nuk do të ketë gjendje në llogaritë e klientit 
banka do të mbylli shërbimin.

    Raiffeisen Bank sh.a.                        Klienti

______________________                                                                  ______________________
Nënshkrimet e autorizuara                                      Nënshkrimet e autorizuara



KUSHTET E PUNËS PËR SHËRBIMIN ELEKTRONIK MULTICASH TË RAIFFEISEN BANK SH.A.

1. Hyrje 
Kushtet e punës për Pjesëmarrjen dhe Programin për Shërbimin Elektronik Multicash përcaktojnë rregullat 
në lidhje me urdhërpagesat dhe kërkesat për informacion, të cilat transmetohen elektronikisht ndërmjet 
Pjesëmarrësit (“Klienti”) dhe Raiffeisen Bank (“Banka“), apo qendrës së saj kompjuterike, duke përdorur 
programin e zhvilluar për Bankingun Elektronik të Raiffeisen Bank (“Programi“). Sipas Marrëveshjes së 
Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi lejohet të vendosë nëpërmjet internetit, një lidhje me Bankën apo qendrën e 
saj kompjuterike dhe pas legjitimimit elektronik, të instruktojë Bankën për të kryer urdhërpagësa dhe për 
të përgatitur nxjerrje llogarie, sipas kushteve për të cilat palët kanë rënë dakord. 

2. Llogaritë 
Në mënyrë që të kryejë pagesat nëpërmjet Programit për Shërbimin Elektronik Multicash, Pjesëmarrësi 
duhet të mbajë të paktën një llogari rrjedhëse me RBAL. 

3. Qëllimi i shërbimit 
Qëllimi i shërbimeve të ofruara do të varet nga modulet e Programit që zgjidhen nga Pjesëmarrësi. 
Banka ka të drejtë që në çdo kohe të ku�zojë qëllimin e shërbimit, të përjashtojë llogari individuale nga 
pjesëmarrja apo të vendosë ku�zime �nanciare për shërbimet. Për më tepër, Banka është e autorizuar 
të ndryshojë ekzekutimin teknik të shërbimeve që sigurohen nga Bankingu Elektronik i Raiffeisen Bank, 
në varësi të progresit teknik, ndryshim të normave të sigurise apo për cfarëdolloj tjetër arsyeje e cila, 
megjithese jo në mënyre të shprehur në keto kushte pune, perbën shkak të mjaftueshëm për Bankën për 
të vepruar si më sipër. 

4. Disponibiliteti 
Pjesëmarrësi ka të drejtë të përdorë Programin midis orës 6:00 AM dhe orës 23:00 PM, çdo ditë në të 
cilën Banka është e hapur për shërbime ndaj klientëve. Banka ruan të drejtën të ndryshojë kohët e 
përdorimit në çdo moment, duke vënë në dijeni Pjesëmarrësin për këtë qëllim. Të dhënat në Multicash 
do të përditësohen cdo një orë duke �lluar 09:30 AM deri në orën 17:20 PM në ditët zyrtare të 
punës.

5. Të drejtat e aksesimit 
Përdorimi i shërbimeve të siguruara nëpërmjet Bankingut Elektronik të Raiffeisen Bank kërkon legjitimim 
nëpërmjet mënyrave të mëposhtme të identi�kimit: 
a) Çdo Përdorues, të cilit i është dhënë e drejta nga Pjesemarrësi të veprojë me Shërbimin Elektronik – 
Multicash, në mënyrë individuale do të caktojë kod përdoruesi dhe një fjalëkalim.
b) Dërgimi i urdhër pagesave do të bëhet nëpërmjet vendosjes së një fjalëkalimi për komunikim të  
përcaktuar nga Përdoruesi. Banka ruan të drejtën të modi�kojë kushtet e aksesimit me një njoftim 
paraprak me shkrim.

6. Dërgimi i urdhërpagesave
Me kompletimin e proçedurës së legjitimimit (përfshirë futjen e fjalëkalimit të komunikimit) dhe me 
dërgimin e të dhënave për një pagesë, Banka do të dërgojë një mesazh që kon�rmon marrjen e të 
dhënave. Urdhër pagesat do të proçesohen automatikisht nga ora 09:00 AM deri në orën 16:00 PM 
në ditët zyrtare të punës. Pagesat e dërguara ditën e shtunë, të dielë ose në ditë pushimi zyrtar do të 
procesohen ditën e nesërme të punës.

Ndërkohë që urdhër pagesat e marra pas orës 16:00 PM, do të proçesohen ditën e nesërme të punës 
në orën 09:00 AM. 
Në rast se një urdhër pagesë nuk mund të ekzekutohet për shkak të të dhënave jo të sakta apo 
mungesës së fondeve të mjaftueshme në llogarinë në fjalë, klienti do të informohet sa më shpejt, përmes 
një e-mail në adresën e tij, adresë e cila është përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar nga klienti.
Klienti duhet të rihedhë përsëri në Multicash pagesën e saktë, pasi të jetë njoftuar mbi të dhënat jo të 
sakta të pagesës �llestare.

Për çdo kërkesë anullimi ose amendimi të një pagese të ekzekutuar, Përdoruesi duhet të dërgoje një 
kërkesë zyrtare në adresën corporatesupport@raiffeisen.al me të dhënat e pagesës që kërkohet të 
anullohet/amendohet. Banka bazuar në proçedurat e brendshme do të kryejë veri�kimet dhe 
kon�rmimet përkatëse lidhur me kërkesën e klientit dhe do të kon�rmojë për përfundimin e proçesit. 
Kon�rmimi do të dërgohet në adresën elektronike postare nga e cila ka ardhur kërkesa e klientit.   

Çdo urdhër që i dërgohet Bankës nga një Perdorues duke përdorur elementet identi�kues të përmendur 
më sipër (duke përfshirë fjalëkalimin) në mënyrë që të legjitimojë veten kundrejt Bankës, do të 
konsiderohet si urdhër i nisur në emër të dhe për llogari të Pjesëmarrësit, pavarësisht nga lidhja që 
ekziston midis atij personi dhe Pjesëmarrësit dhe pavarësisht faktit se urdhri është dërguar me apo pa 
dijeninë / autorizimin e Pjesëmarrësit.  

Në rastet e transfertave nga brenda – jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në bazë të rregullores 
së Bankës së Shqipërisë për veprimet valutore, Klienti duhet të dërgoj me anë të postës elektronike në 
adresën elektronike të bankës, nga e cila është njoftuar për pagesat e kryera, dokumentat justi�kues 
brenda 5 ditëve pune nga data e ekzekutimit.  Në rast mos paraqitje të dokumentave justi�kuese për 
pagesat me jashtë brenda afatit të përcaktuar, Banka rezervon të drejtën të refuzoj procesimin e urdhër 
pagesave të rradhës.   

Transfertat të cilat kanë si qëllim transferimin e kapitalit jashtë territorit të Republikës së Shqipërise, nuk 
lejohen të kryhen përmes programit Multicash. Këto transferta do të mund të ekzekutohen vetëm pranë 
rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank Sh.a duke paraqitur paraprakisht dokumentacionit justi�kues sipas 
rregullores "Për veprimtarinë valutore" me Vendim Nr.70 datë 30.09.2009 të Bankës së Shqipërisë.

7. Përgjegjësia për t’u kujdesur 
Pjesëmarrësi është i detyruar të ruaje BPD-në (File Identi�kues i Përdoruesit) që i është vënë në 
dispozicion, në një vend ku është i mbrojtur nga vjedhja, zjarri apo dëmtime të tjera, si dhe të marrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar se tiparet identi�kuese të mbahen sekrete dhe se persona të 
paautorizuar apo palë të treta nuk do të kenë akses tek këto të dhëna. Për më tepër, Pjesemarrësi është 
i detyruar të sigurojë se urdhërpagesat do të kryhen vetëm nga personat e autorizuar për të vepruar me 
llogaritë në fjalë, bashkarisht ose vec e vec, si nënshkrime të autorizuara në përputhje me specimenet e 
�rmave që janë depozituar në Bankë. Per rrjedhojë, mbetet vetëm përgjegjësi e Pjesëmarrësit që të 
marrë masat e nevojshme për të siguruar që fjalëkalimet do t’u bëhen të njohur vetëm personave 
përkatës të autorizuar.   

8. Bllokimi i të drejtës së aksesit 
Në rast humbje të tipareve identi�kuese ose nëse ka arsye të dyshohet se një person i paautorizuar 
mund të ketë marrë dijeni për to, Pjesëmarrësi do të informojë menjëherë Bankën me e-mail në adresën 
multicash.support@raiffeisen.al , që do të ndiqet nga një kon�rmim me shkrim duke plotësuar dhe 
�rmosur formularin përkatës për bllokim aksesi, në mënyrë që Banka të proçedojë me bllokimin e 

tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi ka të drejtë të kërkojë bllokimin e aksesimit nëpërmjet një kërkese me 
shkrim në çdo kohë, edhe pa qene i detyruar te përmende ndonjë arsye për këtë qellim. Aksesi do të 
bllokohet automatikisht në rastet e përsëritjeve të vazhdueshme të përpjekjeve për akses nëpërmjet 
përdorimit të tipareve identi�kuese jo-korrekte. Kostot e bllokimit dhe zhbllokimit do të përballohen nga 
Pjesëmarrësi. 

9. Përgjegjësia 
Banka nuk do të jetë përgjegjëse për probleme që lindin nga apo kanë lidhje me transmetimin, defekte 
teknike, ndërprerje të linjës, ndërhyrjeve në pajisjet dhe rrjete private, si dhe me probleme teknike të 
çdo lloji. Pjesëmarrësi mban përgjegjësi të plote dhe të vetme për të gjitha dëmet që mund të 
shkaktohen nga futja e të dhënave të gabuara, problem teknik në pajisjet kompjuterike të Pjesëmarrësit 
ose keq përdorimi i tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmet që mund 
rezultojnë nga shkelja e cilit do prej kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe për saktësinë e të 
dhënave.  

10. Përdorimi i Programit 
Banka i jep Pjesëmarrësit të drejtën jo-ekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur programin 
(duke përfshirë dokumentat e lidhura me të), për qëllimin e pjesemarrjes në Bankingun Elektronik të 
Raiffeisen Bank. Përdorimi i Programit do të bëhet kundrejt pagesës, për kushtet e rëna dakort në 
marrëveshje. Të gjitha të drejtat e përdorimit në lidhje me Programin të cilat nuk janë transferuar do të 
mbeten pronë e Bankës. 

11. Kërkesat Teknike të Sistemit 
Pjesëmarrësi ka dijeni se mund të përdorë Programin vetëm në sisteme që përmbushin kërkesat e 
mëposhtme: 
- Kompjuter Personal (PC), min. 586 CPU 
- Sistemi operativ Window 2000 ose versionin me te perditesuar 
- USB 
- Printer, monitor , tastierë, mouse
- Akses në Internetme te drejta te plota ne muret mbrojtese (�rewall) te adreses:
 IP: 217.24.242.212 PORT: 3333 të hapur
- Nderfaqe e  lirë, ISDN ose kartë X.25 

12. Sekreti, riprodhime dhe modi�kime 
Pjesëmarrësi merr përsipër qe Programi mos të jete i aksesueshëm nga palët e treta dhe të sigurojë se 
ky detyrim zbatohet gjithashtu edhe nga sta� i tij apo çdo person që vepron në emër të Pjesëmarrësit. 
Pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të riprodhojë apo modi�kojë Programin apo pjesë të tij pa lejen me shkrim 
të Bankës. Pjesëmarrësi lejohet të krijoj një kopje për back-up. Këto kopje si dhe çdo kopje tjetër, nëse 
do të ketë të tilla, do të bëhen me lejen e Bankës dhe do të përmbajnë një shënim që tregon se Banka 
është zotëruese e të drejtave mbi programin. 

13. Garancitë 
Banka merr përsipër të riparojë difektet që mund të lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes. Do të 
konsiderohet defekt çdo rast në të cilin Programi nuk vepron sipas speci�kimeve të rëna dakort. 
Garancia nuk mbulon rastet kur Programi është ndryshuar apo kopjuar pa miratimin me shkrim të 
Bankës. Për sa kohë disa funksione të Programit nuk mund të testohen kur Programi është gati për testin 
e pranimit, për arsye që janë përtej kontrollit të Bankës, këto funksione do të përjashtohen nga detyrimi 
i garancisë. Banka nuk jep asnjë garanci përveç atyre të përmendura shprehimisht në këtë paragraf. 

14. Mirëmbajtja dhe Suporti Teknik 
Pjesëmarrësi ka të drejtën të për�tojë shërbime mirëmbajtje në formën e transmetimit të versioneve të 
alteruara apo të përditësimeve të programit dhe dokumentacionit përkatës. Për pyetje në lidhje me 
pjesëmarrjen në Bankingun Elektronik Raiffeisen, Pjesëmarrësi mund të marrë në telefon suportin teknik 
gjatë orarit të punës së Bankës. Pjesëmarrësit i ofrohen shërbimet e mëposhtme për suport teknik: 
a) Suport teknik nëpërmjet telefonit :
 Pjesëmarrësi informon bankën mbi problemin që ka në programin Mulitcash dhe nëpërmjet    
 udhëzimeve në telefon bëhet e mundur zgjidhja e problemit. 
b) Me anë të pranisë �zike të punonjësit të Bankës  për Bankingun Elektronik  Multicash:
 Specialisti i Bankës për Multicash shkon pranë zyrave të Pjesemarresit dhe bën suportin për   
 problemin ose instalimin e një përdoruesi të ri.   
c) Suporti teknik nëpërmjet “Remote Session”
 Suport ky që kupton dhënien e të drejtës/autorizimit specialistit të bankës që të aksesojë në   
 distancë PC’në (kompjuterin personal) të Pjesëmarrësit me kërkesën paraprake të këtij të fundit.  
 Në rast se Pjesëmarrësi zgjedh të asistohet me anë të suportit Remote Session, atëhere ai duhet  
 që �llimisht dhe vetëm një herë,  të nisë një kërkesë me shkrim ndaj Bankës për të kërkuar   
 suportin me anë të Remote Session. Pasi kjo kërkesë ka mbërritur në adresë të Bankës,    
 Pjesëmarrësi në cdo moment mund:

i) Të kontaktojë me Bankën me anë të telefonit, postës elektronike e-mail ose me anë të Menaxherit  
 të Marrëdhënies me Klientin.
ii) Më pas, nga ana e punonjësit të bankës do t’i dërgohet me posten elektronike një ftesë (link) që  
 gjenerohet vetëm për këtë lidhje dhe vetem për Pjësemarrësin dhe pas pranimit nga ana e   
 Pjesëmarrësit me anë të një dritare, i kërkohet këtij të fundit të japë të drejta punonjësit të bankës  
 në PC e tij ose jo. 
iii) Klienti ka të drejtën ta pranojë ose ta refuzoje këtë kërkese. Në rast pranimi nga ana e tij,   
 specialisti i Bankës për Multicash, i asistuar nga Menaxheri përgjegjës për marrëdhënin me   
 klientin, bën suportin për problemin që ka ky produkt në orarin e paracaktuar që do të vendoset  
 midis palëve në linkun përkatës të pranuar nga Pjesëmarrësi.

Për qëllim të transparencës së kësaj forme suporti, Pjesëmarrësi kupton që asistenca e specialistit të 
Bankës gjatë këtij procesi do të monitorohet deri në fund të procesit me video dhe Përdoruesi duhet të 
jetë prezent gjatë gjithë procesit. Cfarëdolloj pretendimi që Pjesëmarrësi mund të ketë lidhur me 
procesin e suportit sipas kësaj pike nevojitet të paraqitet pranë Bankes jo më vonë se 15 ditë 
kalendarike pas datës së suportit konkret në të kundërt, Pjesëmarrësi deklaron nën përgjegjesinë e tij të 
plotë dhe pa asnjë rezerve se Banka shkarkohet nga cdo përgjegjësi lidhur me cdo pretendim të ngritur 
nga ana e tij pas afatit te mësipërm. 

15. Afati i marrëveshjes 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes bëhet për një afat të pacaktuar kohe. Marrëveshja mund të zgjidhet nga 
secila palë në fundin e çdo muaji kalendarik, kundrejt një njoftimi paraprak me shkrim një muaj 
përpara. Banka ka të drejtë të zgjidhë në çdo kohë marrëveshjen, në rast se ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme, si për shembull për shkak të shkeljeve sipas paragra�t 9 dhe 12. Urdhrat e pa përfunduara 
do të jenë subjekt i kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes derisa të jenë ekzekutuar plotësisht.

16. Tarifat 
Të gjitha tarifat dhe kostot në lidhje me krijimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të drejtave 
të përdorimit dhe modi�kimeve do të përballohen nga Pjesëmarrësi. Tarifat e Pjesëmarrjes që do të 
paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Banka ruan të drejtën të 

ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për listën e re të çmimeve, 15 
ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar në vetë listën e re të 
çmimeve. 

17. Juridiksioni 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të qeveriset nga ligjet Shqiptare dhe në rast se mosmarrëveshjet 
eventuale mes paleve nuk zgjidhen në mirëkuptim midis tyre, kompetente për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

18. Tarifa e Pjesëmarrjes
Tarifat e Pjesëmarrjes që do të paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 
Banka ruan të drejtën të ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për 
listën e re të çmimeve, 15 ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar 
në vetë listën e re të çmimeve.

19. Kushtet e pagesës
Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre Kushteve të Punës, Banka autorizohet të mbajë tarifat dhe kostot e tjera 
për të cilat është rënë dakort ndërmjet palëve, nga llogaria rrjedhëse e Pjesëmarrësit, e speci�kuar në 
Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Shërbimin Elektronik – Multicash. Pagesat jo të përsëritshme do të 
bëhen të pagueshme menjëherë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Tarifat mujore aktuale 
do të mbahen nga llogaria e përmendur më lart në fund të çdo muaji kalendarik respektiv. Banka ruan 
të drejtën e mbajtjes së tarifave të speci�kuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes nga llogaritë e tjera të 
klientit, në rastet kur llogaria e speci�kuar nga Klienti nuk ka gjendjen e mjaftueshme për të mbuluar 
tarifat dhe kostot. Nëse klienti nuk paguan komisionin e përcaktuar në marrëveshje, banka do të njoftoj 
klientin për krijimin e gjendjes dhe nëse brenda muajt nuk do të ketë gjendje në llogaritë e klientit 
banka do të mbylli shërbimin.

    Raiffeisen Bank sh.a.                        Klienti

______________________                                                                  ______________________
Nënshkrimet e autorizuara                                      Nënshkrimet e autorizuara



KUSHTET E PUNËS PËR SHËRBIMIN ELEKTRONIK MULTICASH TË RAIFFEISEN BANK SH.A.

1. Hyrje 
Kushtet e punës për Pjesëmarrjen dhe Programin për Shërbimin Elektronik Multicash përcaktojnë rregullat 
në lidhje me urdhërpagesat dhe kërkesat për informacion, të cilat transmetohen elektronikisht ndërmjet 
Pjesëmarrësit (“Klienti”) dhe Raiffeisen Bank (“Banka“), apo qendrës së saj kompjuterike, duke përdorur 
programin e zhvilluar për Bankingun Elektronik të Raiffeisen Bank (“Programi“). Sipas Marrëveshjes së 
Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi lejohet të vendosë nëpërmjet internetit, një lidhje me Bankën apo qendrën e 
saj kompjuterike dhe pas legjitimimit elektronik, të instruktojë Bankën për të kryer urdhërpagësa dhe për 
të përgatitur nxjerrje llogarie, sipas kushteve për të cilat palët kanë rënë dakord. 

2. Llogaritë 
Në mënyrë që të kryejë pagesat nëpërmjet Programit për Shërbimin Elektronik Multicash, Pjesëmarrësi 
duhet të mbajë të paktën një llogari rrjedhëse me RBAL. 

3. Qëllimi i shërbimit 
Qëllimi i shërbimeve të ofruara do të varet nga modulet e Programit që zgjidhen nga Pjesëmarrësi. 
Banka ka të drejtë që në çdo kohe të ku�zojë qëllimin e shërbimit, të përjashtojë llogari individuale nga 
pjesëmarrja apo të vendosë ku�zime �nanciare për shërbimet. Për më tepër, Banka është e autorizuar 
të ndryshojë ekzekutimin teknik të shërbimeve që sigurohen nga Bankingu Elektronik i Raiffeisen Bank, 
në varësi të progresit teknik, ndryshim të normave të sigurise apo për cfarëdolloj tjetër arsyeje e cila, 
megjithese jo në mënyre të shprehur në keto kushte pune, perbën shkak të mjaftueshëm për Bankën për 
të vepruar si më sipër. 

4. Disponibiliteti 
Pjesëmarrësi ka të drejtë të përdorë Programin midis orës 6:00 AM dhe orës 23:00 PM, çdo ditë në të 
cilën Banka është e hapur për shërbime ndaj klientëve. Banka ruan të drejtën të ndryshojë kohët e 
përdorimit në çdo moment, duke vënë në dijeni Pjesëmarrësin për këtë qëllim. Të dhënat në Multicash 
do të përditësohen cdo një orë duke �lluar 09:30 AM deri në orën 17:20 PM në ditët zyrtare të 
punës.

5. Të drejtat e aksesimit 
Përdorimi i shërbimeve të siguruara nëpërmjet Bankingut Elektronik të Raiffeisen Bank kërkon legjitimim 
nëpërmjet mënyrave të mëposhtme të identi�kimit: 
a) Çdo Përdorues, të cilit i është dhënë e drejta nga Pjesemarrësi të veprojë me Shërbimin Elektronik – 
Multicash, në mënyrë individuale do të caktojë kod përdoruesi dhe një fjalëkalim.
b) Dërgimi i urdhër pagesave do të bëhet nëpërmjet vendosjes së një fjalëkalimi për komunikim të  
përcaktuar nga Përdoruesi. Banka ruan të drejtën të modi�kojë kushtet e aksesimit me një njoftim 
paraprak me shkrim.

6. Dërgimi i urdhërpagesave
Me kompletimin e proçedurës së legjitimimit (përfshirë futjen e fjalëkalimit të komunikimit) dhe me 
dërgimin e të dhënave për një pagesë, Banka do të dërgojë një mesazh që kon�rmon marrjen e të 
dhënave. Urdhër pagesat do të proçesohen automatikisht nga ora 09:00 AM deri në orën 16:00 PM 
në ditët zyrtare të punës. Pagesat e dërguara ditën e shtunë, të dielë ose në ditë pushimi zyrtar do të 
procesohen ditën e nesërme të punës.

Ndërkohë që urdhër pagesat e marra pas orës 16:00 PM, do të proçesohen ditën e nesërme të punës 
në orën 09:00 AM. 
Në rast se një urdhër pagesë nuk mund të ekzekutohet për shkak të të dhënave jo të sakta apo 
mungesës së fondeve të mjaftueshme në llogarinë në fjalë, klienti do të informohet sa më shpejt, përmes 
një e-mail në adresën e tij, adresë e cila është përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar nga klienti.
Klienti duhet të rihedhë përsëri në Multicash pagesën e saktë, pasi të jetë njoftuar mbi të dhënat jo të 
sakta të pagesës �llestare.

Për çdo kërkesë anullimi ose amendimi të një pagese të ekzekutuar, Përdoruesi duhet të dërgoje një 
kërkesë zyrtare në adresën corporatesupport@raiffeisen.al me të dhënat e pagesës që kërkohet të 
anullohet/amendohet. Banka bazuar në proçedurat e brendshme do të kryejë veri�kimet dhe 
kon�rmimet përkatëse lidhur me kërkesën e klientit dhe do të kon�rmojë për përfundimin e proçesit. 
Kon�rmimi do të dërgohet në adresën elektronike postare nga e cila ka ardhur kërkesa e klientit.   

Çdo urdhër që i dërgohet Bankës nga një Perdorues duke përdorur elementet identi�kues të përmendur 
më sipër (duke përfshirë fjalëkalimin) në mënyrë që të legjitimojë veten kundrejt Bankës, do të 
konsiderohet si urdhër i nisur në emër të dhe për llogari të Pjesëmarrësit, pavarësisht nga lidhja që 
ekziston midis atij personi dhe Pjesëmarrësit dhe pavarësisht faktit se urdhri është dërguar me apo pa 
dijeninë / autorizimin e Pjesëmarrësit.  

Në rastet e transfertave nga brenda – jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në bazë të rregullores 
së Bankës së Shqipërisë për veprimet valutore, Klienti duhet të dërgoj me anë të postës elektronike në 
adresën elektronike të bankës, nga e cila është njoftuar për pagesat e kryera, dokumentat justi�kues 
brenda 5 ditëve pune nga data e ekzekutimit.  Në rast mos paraqitje të dokumentave justi�kuese për 
pagesat me jashtë brenda afatit të përcaktuar, Banka rezervon të drejtën të refuzoj procesimin e urdhër 
pagesave të rradhës.   

Transfertat të cilat kanë si qëllim transferimin e kapitalit jashtë territorit të Republikës së Shqipërise, nuk 
lejohen të kryhen përmes programit Multicash. Këto transferta do të mund të ekzekutohen vetëm pranë 
rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank Sh.a duke paraqitur paraprakisht dokumentacionit justi�kues sipas 
rregullores "Për veprimtarinë valutore" me Vendim Nr.70 datë 30.09.2009 të Bankës së Shqipërisë.

7. Përgjegjësia për t’u kujdesur 
Pjesëmarrësi është i detyruar të ruaje BPD-në (File Identi�kues i Përdoruesit) që i është vënë në 
dispozicion, në një vend ku është i mbrojtur nga vjedhja, zjarri apo dëmtime të tjera, si dhe të marrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar se tiparet identi�kuese të mbahen sekrete dhe se persona të 
paautorizuar apo palë të treta nuk do të kenë akses tek këto të dhëna. Për më tepër, Pjesemarrësi është 
i detyruar të sigurojë se urdhërpagesat do të kryhen vetëm nga personat e autorizuar për të vepruar me 
llogaritë në fjalë, bashkarisht ose vec e vec, si nënshkrime të autorizuara në përputhje me specimenet e 
�rmave që janë depozituar në Bankë. Per rrjedhojë, mbetet vetëm përgjegjësi e Pjesëmarrësit që të 
marrë masat e nevojshme për të siguruar që fjalëkalimet do t’u bëhen të njohur vetëm personave 
përkatës të autorizuar.   

8. Bllokimi i të drejtës së aksesit 
Në rast humbje të tipareve identi�kuese ose nëse ka arsye të dyshohet se një person i paautorizuar 
mund të ketë marrë dijeni për to, Pjesëmarrësi do të informojë menjëherë Bankën me e-mail në adresën 
multicash.support@raiffeisen.al , që do të ndiqet nga një kon�rmim me shkrim duke plotësuar dhe 
�rmosur formularin përkatës për bllokim aksesi, në mënyrë që Banka të proçedojë me bllokimin e 

tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi ka të drejtë të kërkojë bllokimin e aksesimit nëpërmjet një kërkese me 
shkrim në çdo kohë, edhe pa qene i detyruar te përmende ndonjë arsye për këtë qellim. Aksesi do të 
bllokohet automatikisht në rastet e përsëritjeve të vazhdueshme të përpjekjeve për akses nëpërmjet 
përdorimit të tipareve identi�kuese jo-korrekte. Kostot e bllokimit dhe zhbllokimit do të përballohen nga 
Pjesëmarrësi. 

9. Përgjegjësia 
Banka nuk do të jetë përgjegjëse për probleme që lindin nga apo kanë lidhje me transmetimin, defekte 
teknike, ndërprerje të linjës, ndërhyrjeve në pajisjet dhe rrjete private, si dhe me probleme teknike të 
çdo lloji. Pjesëmarrësi mban përgjegjësi të plote dhe të vetme për të gjitha dëmet që mund të 
shkaktohen nga futja e të dhënave të gabuara, problem teknik në pajisjet kompjuterike të Pjesëmarrësit 
ose keq përdorimi i tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmet që mund 
rezultojnë nga shkelja e cilit do prej kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe për saktësinë e të 
dhënave.  

10. Përdorimi i Programit 
Banka i jep Pjesëmarrësit të drejtën jo-ekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur programin 
(duke përfshirë dokumentat e lidhura me të), për qëllimin e pjesemarrjes në Bankingun Elektronik të 
Raiffeisen Bank. Përdorimi i Programit do të bëhet kundrejt pagesës, për kushtet e rëna dakort në 
marrëveshje. Të gjitha të drejtat e përdorimit në lidhje me Programin të cilat nuk janë transferuar do të 
mbeten pronë e Bankës. 

11. Kërkesat Teknike të Sistemit 
Pjesëmarrësi ka dijeni se mund të përdorë Programin vetëm në sisteme që përmbushin kërkesat e 
mëposhtme: 
- Kompjuter Personal (PC), min. 586 CPU 
- Sistemi operativ Window 2000 ose versionin me te perditesuar 
- USB 
- Printer, monitor , tastierë, mouse
- Akses në Internetme te drejta te plota ne muret mbrojtese (�rewall) te adreses:
 IP: 217.24.242.212 PORT: 3333 të hapur
- Nderfaqe e  lirë, ISDN ose kartë X.25 

12. Sekreti, riprodhime dhe modi�kime 
Pjesëmarrësi merr përsipër qe Programi mos të jete i aksesueshëm nga palët e treta dhe të sigurojë se 
ky detyrim zbatohet gjithashtu edhe nga sta� i tij apo çdo person që vepron në emër të Pjesëmarrësit. 
Pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të riprodhojë apo modi�kojë Programin apo pjesë të tij pa lejen me shkrim 
të Bankës. Pjesëmarrësi lejohet të krijoj një kopje për back-up. Këto kopje si dhe çdo kopje tjetër, nëse 
do të ketë të tilla, do të bëhen me lejen e Bankës dhe do të përmbajnë një shënim që tregon se Banka 
është zotëruese e të drejtave mbi programin. 

13. Garancitë 
Banka merr përsipër të riparojë difektet që mund të lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes. Do të 
konsiderohet defekt çdo rast në të cilin Programi nuk vepron sipas speci�kimeve të rëna dakort. 
Garancia nuk mbulon rastet kur Programi është ndryshuar apo kopjuar pa miratimin me shkrim të 
Bankës. Për sa kohë disa funksione të Programit nuk mund të testohen kur Programi është gati për testin 
e pranimit, për arsye që janë përtej kontrollit të Bankës, këto funksione do të përjashtohen nga detyrimi 
i garancisë. Banka nuk jep asnjë garanci përveç atyre të përmendura shprehimisht në këtë paragraf. 

14. Mirëmbajtja dhe Suporti Teknik 
Pjesëmarrësi ka të drejtën të për�tojë shërbime mirëmbajtje në formën e transmetimit të versioneve të 
alteruara apo të përditësimeve të programit dhe dokumentacionit përkatës. Për pyetje në lidhje me 
pjesëmarrjen në Bankingun Elektronik Raiffeisen, Pjesëmarrësi mund të marrë në telefon suportin teknik 
gjatë orarit të punës së Bankës. Pjesëmarrësit i ofrohen shërbimet e mëposhtme për suport teknik: 
a) Suport teknik nëpërmjet telefonit :
 Pjesëmarrësi informon bankën mbi problemin që ka në programin Mulitcash dhe nëpërmjet    
 udhëzimeve në telefon bëhet e mundur zgjidhja e problemit. 
b) Me anë të pranisë �zike të punonjësit të Bankës  për Bankingun Elektronik  Multicash:
 Specialisti i Bankës për Multicash shkon pranë zyrave të Pjesemarresit dhe bën suportin për   
 problemin ose instalimin e një përdoruesi të ri.   
c) Suporti teknik nëpërmjet “Remote Session”
 Suport ky që kupton dhënien e të drejtës/autorizimit specialistit të bankës që të aksesojë në   
 distancë PC’në (kompjuterin personal) të Pjesëmarrësit me kërkesën paraprake të këtij të fundit.  
 Në rast se Pjesëmarrësi zgjedh të asistohet me anë të suportit Remote Session, atëhere ai duhet  
 që �llimisht dhe vetëm një herë,  të nisë një kërkesë me shkrim ndaj Bankës për të kërkuar   
 suportin me anë të Remote Session. Pasi kjo kërkesë ka mbërritur në adresë të Bankës,    
 Pjesëmarrësi në cdo moment mund:

i) Të kontaktojë me Bankën me anë të telefonit, postës elektronike e-mail ose me anë të Menaxherit  
 të Marrëdhënies me Klientin.
ii) Më pas, nga ana e punonjësit të bankës do t’i dërgohet me posten elektronike një ftesë (link) që  
 gjenerohet vetëm për këtë lidhje dhe vetem për Pjësemarrësin dhe pas pranimit nga ana e   
 Pjesëmarrësit me anë të një dritare, i kërkohet këtij të fundit të japë të drejta punonjësit të bankës  
 në PC e tij ose jo. 
iii) Klienti ka të drejtën ta pranojë ose ta refuzoje këtë kërkese. Në rast pranimi nga ana e tij,   
 specialisti i Bankës për Multicash, i asistuar nga Menaxheri përgjegjës për marrëdhënin me   
 klientin, bën suportin për problemin që ka ky produkt në orarin e paracaktuar që do të vendoset  
 midis palëve në linkun përkatës të pranuar nga Pjesëmarrësi.

Për qëllim të transparencës së kësaj forme suporti, Pjesëmarrësi kupton që asistenca e specialistit të 
Bankës gjatë këtij procesi do të monitorohet deri në fund të procesit me video dhe Përdoruesi duhet të 
jetë prezent gjatë gjithë procesit. Cfarëdolloj pretendimi që Pjesëmarrësi mund të ketë lidhur me 
procesin e suportit sipas kësaj pike nevojitet të paraqitet pranë Bankes jo më vonë se 15 ditë 
kalendarike pas datës së suportit konkret në të kundërt, Pjesëmarrësi deklaron nën përgjegjesinë e tij të 
plotë dhe pa asnjë rezerve se Banka shkarkohet nga cdo përgjegjësi lidhur me cdo pretendim të ngritur 
nga ana e tij pas afatit te mësipërm. 

15. Afati i marrëveshjes 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes bëhet për një afat të pacaktuar kohe. Marrëveshja mund të zgjidhet nga 
secila palë në fundin e çdo muaji kalendarik, kundrejt një njoftimi paraprak me shkrim një muaj 
përpara. Banka ka të drejtë të zgjidhë në çdo kohë marrëveshjen, në rast se ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme, si për shembull për shkak të shkeljeve sipas paragra�t 9 dhe 12. Urdhrat e pa përfunduara 
do të jenë subjekt i kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes derisa të jenë ekzekutuar plotësisht.

16. Tarifat 
Të gjitha tarifat dhe kostot në lidhje me krijimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të drejtave 
të përdorimit dhe modi�kimeve do të përballohen nga Pjesëmarrësi. Tarifat e Pjesëmarrjes që do të 
paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Banka ruan të drejtën të 

ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për listën e re të çmimeve, 15 
ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar në vetë listën e re të 
çmimeve. 

17. Juridiksioni 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të qeveriset nga ligjet Shqiptare dhe në rast se mosmarrëveshjet 
eventuale mes paleve nuk zgjidhen në mirëkuptim midis tyre, kompetente për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

18. Tarifa e Pjesëmarrjes
Tarifat e Pjesëmarrjes që do të paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 
Banka ruan të drejtën të ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për 
listën e re të çmimeve, 15 ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar 
në vetë listën e re të çmimeve.

19. Kushtet e pagesës
Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre Kushteve të Punës, Banka autorizohet të mbajë tarifat dhe kostot e tjera 
për të cilat është rënë dakort ndërmjet palëve, nga llogaria rrjedhëse e Pjesëmarrësit, e speci�kuar në 
Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Shërbimin Elektronik – Multicash. Pagesat jo të përsëritshme do të 
bëhen të pagueshme menjëherë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Tarifat mujore aktuale 
do të mbahen nga llogaria e përmendur më lart në fund të çdo muaji kalendarik respektiv. Banka ruan 
të drejtën e mbajtjes së tarifave të speci�kuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes nga llogaritë e tjera të 
klientit, në rastet kur llogaria e speci�kuar nga Klienti nuk ka gjendjen e mjaftueshme për të mbuluar 
tarifat dhe kostot. Nëse klienti nuk paguan komisionin e përcaktuar në marrëveshje, banka do të njoftoj 
klientin për krijimin e gjendjes dhe nëse brenda muajt nuk do të ketë gjendje në llogaritë e klientit 
banka do të mbylli shërbimin.

    Raiffeisen Bank sh.a.                        Klienti

______________________                                                                  ______________________
Nënshkrimet e autorizuara                                      Nënshkrimet e autorizuara



KUSHTET E PUNËS PËR SHËRBIMIN ELEKTRONIK MULTICASH TË RAIFFEISEN BANK SH.A.

1. Hyrje 
Kushtet e punës për Pjesëmarrjen dhe Programin për Shërbimin Elektronik Multicash përcaktojnë rregullat 
në lidhje me urdhërpagesat dhe kërkesat për informacion, të cilat transmetohen elektronikisht ndërmjet 
Pjesëmarrësit (“Klienti”) dhe Raiffeisen Bank (“Banka“), apo qendrës së saj kompjuterike, duke përdorur 
programin e zhvilluar për Bankingun Elektronik të Raiffeisen Bank (“Programi“). Sipas Marrëveshjes së 
Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi lejohet të vendosë nëpërmjet internetit, një lidhje me Bankën apo qendrën e 
saj kompjuterike dhe pas legjitimimit elektronik, të instruktojë Bankën për të kryer urdhërpagësa dhe për 
të përgatitur nxjerrje llogarie, sipas kushteve për të cilat palët kanë rënë dakord. 

2. Llogaritë 
Në mënyrë që të kryejë pagesat nëpërmjet Programit për Shërbimin Elektronik Multicash, Pjesëmarrësi 
duhet të mbajë të paktën një llogari rrjedhëse me RBAL. 

3. Qëllimi i shërbimit 
Qëllimi i shërbimeve të ofruara do të varet nga modulet e Programit që zgjidhen nga Pjesëmarrësi. 
Banka ka të drejtë që në çdo kohe të ku�zojë qëllimin e shërbimit, të përjashtojë llogari individuale nga 
pjesëmarrja apo të vendosë ku�zime �nanciare për shërbimet. Për më tepër, Banka është e autorizuar 
të ndryshojë ekzekutimin teknik të shërbimeve që sigurohen nga Bankingu Elektronik i Raiffeisen Bank, 
në varësi të progresit teknik, ndryshim të normave të sigurise apo për cfarëdolloj tjetër arsyeje e cila, 
megjithese jo në mënyre të shprehur në keto kushte pune, perbën shkak të mjaftueshëm për Bankën për 
të vepruar si më sipër. 

4. Disponibiliteti 
Pjesëmarrësi ka të drejtë të përdorë Programin midis orës 6:00 AM dhe orës 23:00 PM, çdo ditë në të 
cilën Banka është e hapur për shërbime ndaj klientëve. Banka ruan të drejtën të ndryshojë kohët e 
përdorimit në çdo moment, duke vënë në dijeni Pjesëmarrësin për këtë qëllim. Të dhënat në Multicash 
do të përditësohen cdo një orë duke �lluar 09:30 AM deri në orën 17:20 PM në ditët zyrtare të 
punës.

5. Të drejtat e aksesimit 
Përdorimi i shërbimeve të siguruara nëpërmjet Bankingut Elektronik të Raiffeisen Bank kërkon legjitimim 
nëpërmjet mënyrave të mëposhtme të identi�kimit: 
a) Çdo Përdorues, të cilit i është dhënë e drejta nga Pjesemarrësi të veprojë me Shërbimin Elektronik – 
Multicash, në mënyrë individuale do të caktojë kod përdoruesi dhe një fjalëkalim.
b) Dërgimi i urdhër pagesave do të bëhet nëpërmjet vendosjes së një fjalëkalimi për komunikim të  
përcaktuar nga Përdoruesi. Banka ruan të drejtën të modi�kojë kushtet e aksesimit me një njoftim 
paraprak me shkrim.

6. Dërgimi i urdhërpagesave
Me kompletimin e proçedurës së legjitimimit (përfshirë futjen e fjalëkalimit të komunikimit) dhe me 
dërgimin e të dhënave për një pagesë, Banka do të dërgojë një mesazh që kon�rmon marrjen e të 
dhënave. Urdhër pagesat do të proçesohen automatikisht nga ora 09:00 AM deri në orën 16:00 PM 
në ditët zyrtare të punës. Pagesat e dërguara ditën e shtunë, të dielë ose në ditë pushimi zyrtar do të 
procesohen ditën e nesërme të punës.

Ndërkohë që urdhër pagesat e marra pas orës 16:00 PM, do të proçesohen ditën e nesërme të punës 
në orën 09:00 AM. 
Në rast se një urdhër pagesë nuk mund të ekzekutohet për shkak të të dhënave jo të sakta apo 
mungesës së fondeve të mjaftueshme në llogarinë në fjalë, klienti do të informohet sa më shpejt, përmes 
një e-mail në adresën e tij, adresë e cila është përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar nga klienti.
Klienti duhet të rihedhë përsëri në Multicash pagesën e saktë, pasi të jetë njoftuar mbi të dhënat jo të 
sakta të pagesës �llestare.

Për çdo kërkesë anullimi ose amendimi të një pagese të ekzekutuar, Përdoruesi duhet të dërgoje një 
kërkesë zyrtare në adresën corporatesupport@raiffeisen.al me të dhënat e pagesës që kërkohet të 
anullohet/amendohet. Banka bazuar në proçedurat e brendshme do të kryejë veri�kimet dhe 
kon�rmimet përkatëse lidhur me kërkesën e klientit dhe do të kon�rmojë për përfundimin e proçesit. 
Kon�rmimi do të dërgohet në adresën elektronike postare nga e cila ka ardhur kërkesa e klientit.   

Çdo urdhër që i dërgohet Bankës nga një Perdorues duke përdorur elementet identi�kues të përmendur 
më sipër (duke përfshirë fjalëkalimin) në mënyrë që të legjitimojë veten kundrejt Bankës, do të 
konsiderohet si urdhër i nisur në emër të dhe për llogari të Pjesëmarrësit, pavarësisht nga lidhja që 
ekziston midis atij personi dhe Pjesëmarrësit dhe pavarësisht faktit se urdhri është dërguar me apo pa 
dijeninë / autorizimin e Pjesëmarrësit.  

Në rastet e transfertave nga brenda – jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në bazë të rregullores 
së Bankës së Shqipërisë për veprimet valutore, Klienti duhet të dërgoj me anë të postës elektronike në 
adresën elektronike të bankës, nga e cila është njoftuar për pagesat e kryera, dokumentat justi�kues 
brenda 5 ditëve pune nga data e ekzekutimit.  Në rast mos paraqitje të dokumentave justi�kuese për 
pagesat me jashtë brenda afatit të përcaktuar, Banka rezervon të drejtën të refuzoj procesimin e urdhër 
pagesave të rradhës.   

Transfertat të cilat kanë si qëllim transferimin e kapitalit jashtë territorit të Republikës së Shqipërise, nuk 
lejohen të kryhen përmes programit Multicash. Këto transferta do të mund të ekzekutohen vetëm pranë 
rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank Sh.a duke paraqitur paraprakisht dokumentacionit justi�kues sipas 
rregullores "Për veprimtarinë valutore" me Vendim Nr.70 datë 30.09.2009 të Bankës së Shqipërisë.

7. Përgjegjësia për t’u kujdesur 
Pjesëmarrësi është i detyruar të ruaje BPD-në (File Identi�kues i Përdoruesit) që i është vënë në 
dispozicion, në një vend ku është i mbrojtur nga vjedhja, zjarri apo dëmtime të tjera, si dhe të marrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar se tiparet identi�kuese të mbahen sekrete dhe se persona të 
paautorizuar apo palë të treta nuk do të kenë akses tek këto të dhëna. Për më tepër, Pjesemarrësi është 
i detyruar të sigurojë se urdhërpagesat do të kryhen vetëm nga personat e autorizuar për të vepruar me 
llogaritë në fjalë, bashkarisht ose vec e vec, si nënshkrime të autorizuara në përputhje me specimenet e 
�rmave që janë depozituar në Bankë. Per rrjedhojë, mbetet vetëm përgjegjësi e Pjesëmarrësit që të 
marrë masat e nevojshme për të siguruar që fjalëkalimet do t’u bëhen të njohur vetëm personave 
përkatës të autorizuar.   

8. Bllokimi i të drejtës së aksesit 
Në rast humbje të tipareve identi�kuese ose nëse ka arsye të dyshohet se një person i paautorizuar 
mund të ketë marrë dijeni për to, Pjesëmarrësi do të informojë menjëherë Bankën me e-mail në adresën 
multicash.support@raiffeisen.al , që do të ndiqet nga një kon�rmim me shkrim duke plotësuar dhe 
�rmosur formularin përkatës për bllokim aksesi, në mënyrë që Banka të proçedojë me bllokimin e 

tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi ka të drejtë të kërkojë bllokimin e aksesimit nëpërmjet një kërkese me 
shkrim në çdo kohë, edhe pa qene i detyruar te përmende ndonjë arsye për këtë qellim. Aksesi do të 
bllokohet automatikisht në rastet e përsëritjeve të vazhdueshme të përpjekjeve për akses nëpërmjet 
përdorimit të tipareve identi�kuese jo-korrekte. Kostot e bllokimit dhe zhbllokimit do të përballohen nga 
Pjesëmarrësi. 

9. Përgjegjësia 
Banka nuk do të jetë përgjegjëse për probleme që lindin nga apo kanë lidhje me transmetimin, defekte 
teknike, ndërprerje të linjës, ndërhyrjeve në pajisjet dhe rrjete private, si dhe me probleme teknike të 
çdo lloji. Pjesëmarrësi mban përgjegjësi të plote dhe të vetme për të gjitha dëmet që mund të 
shkaktohen nga futja e të dhënave të gabuara, problem teknik në pajisjet kompjuterike të Pjesëmarrësit 
ose keq përdorimi i tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmet që mund 
rezultojnë nga shkelja e cilit do prej kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe për saktësinë e të 
dhënave.  

10. Përdorimi i Programit 
Banka i jep Pjesëmarrësit të drejtën jo-ekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur programin 
(duke përfshirë dokumentat e lidhura me të), për qëllimin e pjesemarrjes në Bankingun Elektronik të 
Raiffeisen Bank. Përdorimi i Programit do të bëhet kundrejt pagesës, për kushtet e rëna dakort në 
marrëveshje. Të gjitha të drejtat e përdorimit në lidhje me Programin të cilat nuk janë transferuar do të 
mbeten pronë e Bankës. 

11. Kërkesat Teknike të Sistemit 
Pjesëmarrësi ka dijeni se mund të përdorë Programin vetëm në sisteme që përmbushin kërkesat e 
mëposhtme: 
- Kompjuter Personal (PC), min. 586 CPU 
- Sistemi operativ Window 2000 ose versionin me te perditesuar 
- USB 
- Printer, monitor , tastierë, mouse
- Akses në Internetme te drejta te plota ne muret mbrojtese (�rewall) te adreses:
 IP: 217.24.242.212 PORT: 3333 të hapur
- Nderfaqe e  lirë, ISDN ose kartë X.25 

12. Sekreti, riprodhime dhe modi�kime 
Pjesëmarrësi merr përsipër qe Programi mos të jete i aksesueshëm nga palët e treta dhe të sigurojë se 
ky detyrim zbatohet gjithashtu edhe nga sta� i tij apo çdo person që vepron në emër të Pjesëmarrësit. 
Pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të riprodhojë apo modi�kojë Programin apo pjesë të tij pa lejen me shkrim 
të Bankës. Pjesëmarrësi lejohet të krijoj një kopje për back-up. Këto kopje si dhe çdo kopje tjetër, nëse 
do të ketë të tilla, do të bëhen me lejen e Bankës dhe do të përmbajnë një shënim që tregon se Banka 
është zotëruese e të drejtave mbi programin. 

13. Garancitë 
Banka merr përsipër të riparojë difektet që mund të lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes. Do të 
konsiderohet defekt çdo rast në të cilin Programi nuk vepron sipas speci�kimeve të rëna dakort. 
Garancia nuk mbulon rastet kur Programi është ndryshuar apo kopjuar pa miratimin me shkrim të 
Bankës. Për sa kohë disa funksione të Programit nuk mund të testohen kur Programi është gati për testin 
e pranimit, për arsye që janë përtej kontrollit të Bankës, këto funksione do të përjashtohen nga detyrimi 
i garancisë. Banka nuk jep asnjë garanci përveç atyre të përmendura shprehimisht në këtë paragraf. 

14. Mirëmbajtja dhe Suporti Teknik 
Pjesëmarrësi ka të drejtën të për�tojë shërbime mirëmbajtje në formën e transmetimit të versioneve të 
alteruara apo të përditësimeve të programit dhe dokumentacionit përkatës. Për pyetje në lidhje me 
pjesëmarrjen në Bankingun Elektronik Raiffeisen, Pjesëmarrësi mund të marrë në telefon suportin teknik 
gjatë orarit të punës së Bankës. Pjesëmarrësit i ofrohen shërbimet e mëposhtme për suport teknik: 
a) Suport teknik nëpërmjet telefonit :
 Pjesëmarrësi informon bankën mbi problemin që ka në programin Mulitcash dhe nëpërmjet    
 udhëzimeve në telefon bëhet e mundur zgjidhja e problemit. 
b) Me anë të pranisë �zike të punonjësit të Bankës  për Bankingun Elektronik  Multicash:
 Specialisti i Bankës për Multicash shkon pranë zyrave të Pjesemarresit dhe bën suportin për   
 problemin ose instalimin e një përdoruesi të ri.   
c) Suporti teknik nëpërmjet “Remote Session”
 Suport ky që kupton dhënien e të drejtës/autorizimit specialistit të bankës që të aksesojë në   
 distancë PC’në (kompjuterin personal) të Pjesëmarrësit me kërkesën paraprake të këtij të fundit.  
 Në rast se Pjesëmarrësi zgjedh të asistohet me anë të suportit Remote Session, atëhere ai duhet  
 që �llimisht dhe vetëm një herë,  të nisë një kërkesë me shkrim ndaj Bankës për të kërkuar   
 suportin me anë të Remote Session. Pasi kjo kërkesë ka mbërritur në adresë të Bankës,    
 Pjesëmarrësi në cdo moment mund:

i) Të kontaktojë me Bankën me anë të telefonit, postës elektronike e-mail ose me anë të Menaxherit  
 të Marrëdhënies me Klientin.
ii) Më pas, nga ana e punonjësit të bankës do t’i dërgohet me posten elektronike një ftesë (link) që  
 gjenerohet vetëm për këtë lidhje dhe vetem për Pjësemarrësin dhe pas pranimit nga ana e   
 Pjesëmarrësit me anë të një dritare, i kërkohet këtij të fundit të japë të drejta punonjësit të bankës  
 në PC e tij ose jo. 
iii) Klienti ka të drejtën ta pranojë ose ta refuzoje këtë kërkese. Në rast pranimi nga ana e tij,   
 specialisti i Bankës për Multicash, i asistuar nga Menaxheri përgjegjës për marrëdhënin me   
 klientin, bën suportin për problemin që ka ky produkt në orarin e paracaktuar që do të vendoset  
 midis palëve në linkun përkatës të pranuar nga Pjesëmarrësi.

Për qëllim të transparencës së kësaj forme suporti, Pjesëmarrësi kupton që asistenca e specialistit të 
Bankës gjatë këtij procesi do të monitorohet deri në fund të procesit me video dhe Përdoruesi duhet të 
jetë prezent gjatë gjithë procesit. Cfarëdolloj pretendimi që Pjesëmarrësi mund të ketë lidhur me 
procesin e suportit sipas kësaj pike nevojitet të paraqitet pranë Bankes jo më vonë se 15 ditë 
kalendarike pas datës së suportit konkret në të kundërt, Pjesëmarrësi deklaron nën përgjegjesinë e tij të 
plotë dhe pa asnjë rezerve se Banka shkarkohet nga cdo përgjegjësi lidhur me cdo pretendim të ngritur 
nga ana e tij pas afatit te mësipërm. 

15. Afati i marrëveshjes 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes bëhet për një afat të pacaktuar kohe. Marrëveshja mund të zgjidhet nga 
secila palë në fundin e çdo muaji kalendarik, kundrejt një njoftimi paraprak me shkrim një muaj 
përpara. Banka ka të drejtë të zgjidhë në çdo kohë marrëveshjen, në rast se ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme, si për shembull për shkak të shkeljeve sipas paragra�t 9 dhe 12. Urdhrat e pa përfunduara 
do të jenë subjekt i kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes derisa të jenë ekzekutuar plotësisht.

16. Tarifat 
Të gjitha tarifat dhe kostot në lidhje me krijimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të drejtave 
të përdorimit dhe modi�kimeve do të përballohen nga Pjesëmarrësi. Tarifat e Pjesëmarrjes që do të 
paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Banka ruan të drejtën të 

ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për listën e re të çmimeve, 15 
ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar në vetë listën e re të 
çmimeve. 

17. Juridiksioni 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të qeveriset nga ligjet Shqiptare dhe në rast se mosmarrëveshjet 
eventuale mes paleve nuk zgjidhen në mirëkuptim midis tyre, kompetente për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

18. Tarifa e Pjesëmarrjes
Tarifat e Pjesëmarrjes që do të paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 
Banka ruan të drejtën të ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për 
listën e re të çmimeve, 15 ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar 
në vetë listën e re të çmimeve.

19. Kushtet e pagesës
Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre Kushteve të Punës, Banka autorizohet të mbajë tarifat dhe kostot e tjera 
për të cilat është rënë dakort ndërmjet palëve, nga llogaria rrjedhëse e Pjesëmarrësit, e speci�kuar në 
Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Shërbimin Elektronik – Multicash. Pagesat jo të përsëritshme do të 
bëhen të pagueshme menjëherë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Tarifat mujore aktuale 
do të mbahen nga llogaria e përmendur më lart në fund të çdo muaji kalendarik respektiv. Banka ruan 
të drejtën e mbajtjes së tarifave të speci�kuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes nga llogaritë e tjera të 
klientit, në rastet kur llogaria e speci�kuar nga Klienti nuk ka gjendjen e mjaftueshme për të mbuluar 
tarifat dhe kostot. Nëse klienti nuk paguan komisionin e përcaktuar në marrëveshje, banka do të njoftoj 
klientin për krijimin e gjendjes dhe nëse brenda muajt nuk do të ketë gjendje në llogaritë e klientit 
banka do të mbylli shërbimin.

    Raiffeisen Bank sh.a.                        Klienti

______________________                                                                  ______________________
Nënshkrimet e autorizuara                                      Nënshkrimet e autorizuara



KUSHTET E PUNËS PËR SHËRBIMIN ELEKTRONIK MULTICASH TË RAIFFEISEN BANK SH.A.

1. Hyrje 
Kushtet e punës për Pjesëmarrjen dhe Programin për Shërbimin Elektronik Multicash përcaktojnë rregullat 
në lidhje me urdhërpagesat dhe kërkesat për informacion, të cilat transmetohen elektronikisht ndërmjet 
Pjesëmarrësit (“Klienti”) dhe Raiffeisen Bank (“Banka“), apo qendrës së saj kompjuterike, duke përdorur 
programin e zhvilluar për Bankingun Elektronik të Raiffeisen Bank (“Programi“). Sipas Marrëveshjes së 
Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi lejohet të vendosë nëpërmjet internetit, një lidhje me Bankën apo qendrën e 
saj kompjuterike dhe pas legjitimimit elektronik, të instruktojë Bankën për të kryer urdhërpagësa dhe për 
të përgatitur nxjerrje llogarie, sipas kushteve për të cilat palët kanë rënë dakord. 

2. Llogaritë 
Në mënyrë që të kryejë pagesat nëpërmjet Programit për Shërbimin Elektronik Multicash, Pjesëmarrësi 
duhet të mbajë të paktën një llogari rrjedhëse me RBAL. 

3. Qëllimi i shërbimit 
Qëllimi i shërbimeve të ofruara do të varet nga modulet e Programit që zgjidhen nga Pjesëmarrësi. 
Banka ka të drejtë që në çdo kohe të ku�zojë qëllimin e shërbimit, të përjashtojë llogari individuale nga 
pjesëmarrja apo të vendosë ku�zime �nanciare për shërbimet. Për më tepër, Banka është e autorizuar 
të ndryshojë ekzekutimin teknik të shërbimeve që sigurohen nga Bankingu Elektronik i Raiffeisen Bank, 
në varësi të progresit teknik, ndryshim të normave të sigurise apo për cfarëdolloj tjetër arsyeje e cila, 
megjithese jo në mënyre të shprehur në keto kushte pune, perbën shkak të mjaftueshëm për Bankën për 
të vepruar si më sipër. 

4. Disponibiliteti 
Pjesëmarrësi ka të drejtë të përdorë Programin midis orës 6:00 AM dhe orës 23:00 PM, çdo ditë në të 
cilën Banka është e hapur për shërbime ndaj klientëve. Banka ruan të drejtën të ndryshojë kohët e 
përdorimit në çdo moment, duke vënë në dijeni Pjesëmarrësin për këtë qëllim. Të dhënat në Multicash 
do të përditësohen cdo një orë duke �lluar 09:30 AM deri në orën 17:20 PM në ditët zyrtare të 
punës.

5. Të drejtat e aksesimit 
Përdorimi i shërbimeve të siguruara nëpërmjet Bankingut Elektronik të Raiffeisen Bank kërkon legjitimim 
nëpërmjet mënyrave të mëposhtme të identi�kimit: 
a) Çdo Përdorues, të cilit i është dhënë e drejta nga Pjesemarrësi të veprojë me Shërbimin Elektronik – 
Multicash, në mënyrë individuale do të caktojë kod përdoruesi dhe një fjalëkalim.
b) Dërgimi i urdhër pagesave do të bëhet nëpërmjet vendosjes së një fjalëkalimi për komunikim të  
përcaktuar nga Përdoruesi. Banka ruan të drejtën të modi�kojë kushtet e aksesimit me një njoftim 
paraprak me shkrim.

6. Dërgimi i urdhërpagesave
Me kompletimin e proçedurës së legjitimimit (përfshirë futjen e fjalëkalimit të komunikimit) dhe me 
dërgimin e të dhënave për një pagesë, Banka do të dërgojë një mesazh që kon�rmon marrjen e të 
dhënave. Urdhër pagesat do të proçesohen automatikisht nga ora 09:00 AM deri në orën 16:00 PM 
në ditët zyrtare të punës. Pagesat e dërguara ditën e shtunë, të dielë ose në ditë pushimi zyrtar do të 
procesohen ditën e nesërme të punës.

Ndërkohë që urdhër pagesat e marra pas orës 16:00 PM, do të proçesohen ditën e nesërme të punës 
në orën 09:00 AM. 
Në rast se një urdhër pagesë nuk mund të ekzekutohet për shkak të të dhënave jo të sakta apo 
mungesës së fondeve të mjaftueshme në llogarinë në fjalë, klienti do të informohet sa më shpejt, përmes 
një e-mail në adresën e tij, adresë e cila është përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar nga klienti.
Klienti duhet të rihedhë përsëri në Multicash pagesën e saktë, pasi të jetë njoftuar mbi të dhënat jo të 
sakta të pagesës �llestare.

Për çdo kërkesë anullimi ose amendimi të një pagese të ekzekutuar, Përdoruesi duhet të dërgoje një 
kërkesë zyrtare në adresën corporatesupport@raiffeisen.al me të dhënat e pagesës që kërkohet të 
anullohet/amendohet. Banka bazuar në proçedurat e brendshme do të kryejë veri�kimet dhe 
kon�rmimet përkatëse lidhur me kërkesën e klientit dhe do të kon�rmojë për përfundimin e proçesit. 
Kon�rmimi do të dërgohet në adresën elektronike postare nga e cila ka ardhur kërkesa e klientit.   

Çdo urdhër që i dërgohet Bankës nga një Perdorues duke përdorur elementet identi�kues të përmendur 
më sipër (duke përfshirë fjalëkalimin) në mënyrë që të legjitimojë veten kundrejt Bankës, do të 
konsiderohet si urdhër i nisur në emër të dhe për llogari të Pjesëmarrësit, pavarësisht nga lidhja që 
ekziston midis atij personi dhe Pjesëmarrësit dhe pavarësisht faktit se urdhri është dërguar me apo pa 
dijeninë / autorizimin e Pjesëmarrësit.  

Në rastet e transfertave nga brenda – jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në bazë të rregullores 
së Bankës së Shqipërisë për veprimet valutore, Klienti duhet të dërgoj me anë të postës elektronike në 
adresën elektronike të bankës, nga e cila është njoftuar për pagesat e kryera, dokumentat justi�kues 
brenda 5 ditëve pune nga data e ekzekutimit.  Në rast mos paraqitje të dokumentave justi�kuese për 
pagesat me jashtë brenda afatit të përcaktuar, Banka rezervon të drejtën të refuzoj procesimin e urdhër 
pagesave të rradhës.   

Transfertat të cilat kanë si qëllim transferimin e kapitalit jashtë territorit të Republikës së Shqipërise, nuk 
lejohen të kryhen përmes programit Multicash. Këto transferta do të mund të ekzekutohen vetëm pranë 
rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank Sh.a duke paraqitur paraprakisht dokumentacionit justi�kues sipas 
rregullores "Për veprimtarinë valutore" me Vendim Nr.70 datë 30.09.2009 të Bankës së Shqipërisë.

7. Përgjegjësia për t’u kujdesur 
Pjesëmarrësi është i detyruar të ruaje BPD-në (File Identi�kues i Përdoruesit) që i është vënë në 
dispozicion, në një vend ku është i mbrojtur nga vjedhja, zjarri apo dëmtime të tjera, si dhe të marrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar se tiparet identi�kuese të mbahen sekrete dhe se persona të 
paautorizuar apo palë të treta nuk do të kenë akses tek këto të dhëna. Për më tepër, Pjesemarrësi është 
i detyruar të sigurojë se urdhërpagesat do të kryhen vetëm nga personat e autorizuar për të vepruar me 
llogaritë në fjalë, bashkarisht ose vec e vec, si nënshkrime të autorizuara në përputhje me specimenet e 
�rmave që janë depozituar në Bankë. Per rrjedhojë, mbetet vetëm përgjegjësi e Pjesëmarrësit që të 
marrë masat e nevojshme për të siguruar që fjalëkalimet do t’u bëhen të njohur vetëm personave 
përkatës të autorizuar.   

8. Bllokimi i të drejtës së aksesit 
Në rast humbje të tipareve identi�kuese ose nëse ka arsye të dyshohet se një person i paautorizuar 
mund të ketë marrë dijeni për to, Pjesëmarrësi do të informojë menjëherë Bankën me e-mail në adresën 
multicash.support@raiffeisen.al , që do të ndiqet nga një kon�rmim me shkrim duke plotësuar dhe 
�rmosur formularin përkatës për bllokim aksesi, në mënyrë që Banka të proçedojë me bllokimin e 

tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi ka të drejtë të kërkojë bllokimin e aksesimit nëpërmjet një kërkese me 
shkrim në çdo kohë, edhe pa qene i detyruar te përmende ndonjë arsye për këtë qellim. Aksesi do të 
bllokohet automatikisht në rastet e përsëritjeve të vazhdueshme të përpjekjeve për akses nëpërmjet 
përdorimit të tipareve identi�kuese jo-korrekte. Kostot e bllokimit dhe zhbllokimit do të përballohen nga 
Pjesëmarrësi. 

9. Përgjegjësia 
Banka nuk do të jetë përgjegjëse për probleme që lindin nga apo kanë lidhje me transmetimin, defekte 
teknike, ndërprerje të linjës, ndërhyrjeve në pajisjet dhe rrjete private, si dhe me probleme teknike të 
çdo lloji. Pjesëmarrësi mban përgjegjësi të plote dhe të vetme për të gjitha dëmet që mund të 
shkaktohen nga futja e të dhënave të gabuara, problem teknik në pajisjet kompjuterike të Pjesëmarrësit 
ose keq përdorimi i tipareve identi�kuese. Pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmet që mund 
rezultojnë nga shkelja e cilit do prej kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe për saktësinë e të 
dhënave.  

10. Përdorimi i Programit 
Banka i jep Pjesëmarrësit të drejtën jo-ekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur programin 
(duke përfshirë dokumentat e lidhura me të), për qëllimin e pjesemarrjes në Bankingun Elektronik të 
Raiffeisen Bank. Përdorimi i Programit do të bëhet kundrejt pagesës, për kushtet e rëna dakort në 
marrëveshje. Të gjitha të drejtat e përdorimit në lidhje me Programin të cilat nuk janë transferuar do të 
mbeten pronë e Bankës. 

11. Kërkesat Teknike të Sistemit 
Pjesëmarrësi ka dijeni se mund të përdorë Programin vetëm në sisteme që përmbushin kërkesat e 
mëposhtme: 
- Kompjuter Personal (PC), min. 586 CPU 
- Sistemi operativ Window 2000 ose versionin me te perditesuar 
- USB 
- Printer, monitor , tastierë, mouse
- Akses në Internetme te drejta te plota ne muret mbrojtese (�rewall) te adreses:
 IP: 217.24.242.212 PORT: 3333 të hapur
- Nderfaqe e  lirë, ISDN ose kartë X.25 

12. Sekreti, riprodhime dhe modi�kime 
Pjesëmarrësi merr përsipër qe Programi mos të jete i aksesueshëm nga palët e treta dhe të sigurojë se 
ky detyrim zbatohet gjithashtu edhe nga sta� i tij apo çdo person që vepron në emër të Pjesëmarrësit. 
Pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të riprodhojë apo modi�kojë Programin apo pjesë të tij pa lejen me shkrim 
të Bankës. Pjesëmarrësi lejohet të krijoj një kopje për back-up. Këto kopje si dhe çdo kopje tjetër, nëse 
do të ketë të tilla, do të bëhen me lejen e Bankës dhe do të përmbajnë një shënim që tregon se Banka 
është zotëruese e të drejtave mbi programin. 

13. Garancitë 
Banka merr përsipër të riparojë difektet që mund të lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes. Do të 
konsiderohet defekt çdo rast në të cilin Programi nuk vepron sipas speci�kimeve të rëna dakort. 
Garancia nuk mbulon rastet kur Programi është ndryshuar apo kopjuar pa miratimin me shkrim të 
Bankës. Për sa kohë disa funksione të Programit nuk mund të testohen kur Programi është gati për testin 
e pranimit, për arsye që janë përtej kontrollit të Bankës, këto funksione do të përjashtohen nga detyrimi 
i garancisë. Banka nuk jep asnjë garanci përveç atyre të përmendura shprehimisht në këtë paragraf. 

14. Mirëmbajtja dhe Suporti Teknik 
Pjesëmarrësi ka të drejtën të për�tojë shërbime mirëmbajtje në formën e transmetimit të versioneve të 
alteruara apo të përditësimeve të programit dhe dokumentacionit përkatës. Për pyetje në lidhje me 
pjesëmarrjen në Bankingun Elektronik Raiffeisen, Pjesëmarrësi mund të marrë në telefon suportin teknik 
gjatë orarit të punës së Bankës. Pjesëmarrësit i ofrohen shërbimet e mëposhtme për suport teknik: 
a) Suport teknik nëpërmjet telefonit :
 Pjesëmarrësi informon bankën mbi problemin që ka në programin Mulitcash dhe nëpërmjet    
 udhëzimeve në telefon bëhet e mundur zgjidhja e problemit. 
b) Me anë të pranisë �zike të punonjësit të Bankës  për Bankingun Elektronik  Multicash:
 Specialisti i Bankës për Multicash shkon pranë zyrave të Pjesemarresit dhe bën suportin për   
 problemin ose instalimin e një përdoruesi të ri.   
c) Suporti teknik nëpërmjet “Remote Session”
 Suport ky që kupton dhënien e të drejtës/autorizimit specialistit të bankës që të aksesojë në   
 distancë PC’në (kompjuterin personal) të Pjesëmarrësit me kërkesën paraprake të këtij të fundit.  
 Në rast se Pjesëmarrësi zgjedh të asistohet me anë të suportit Remote Session, atëhere ai duhet  
 që �llimisht dhe vetëm një herë,  të nisë një kërkesë me shkrim ndaj Bankës për të kërkuar   
 suportin me anë të Remote Session. Pasi kjo kërkesë ka mbërritur në adresë të Bankës,    
 Pjesëmarrësi në cdo moment mund:

i) Të kontaktojë me Bankën me anë të telefonit, postës elektronike e-mail ose me anë të Menaxherit  
 të Marrëdhënies me Klientin.
ii) Më pas, nga ana e punonjësit të bankës do t’i dërgohet me posten elektronike një ftesë (link) që  
 gjenerohet vetëm për këtë lidhje dhe vetem për Pjësemarrësin dhe pas pranimit nga ana e   
 Pjesëmarrësit me anë të një dritare, i kërkohet këtij të fundit të japë të drejta punonjësit të bankës  
 në PC e tij ose jo. 
iii) Klienti ka të drejtën ta pranojë ose ta refuzoje këtë kërkese. Në rast pranimi nga ana e tij,   
 specialisti i Bankës për Multicash, i asistuar nga Menaxheri përgjegjës për marrëdhënin me   
 klientin, bën suportin për problemin që ka ky produkt në orarin e paracaktuar që do të vendoset  
 midis palëve në linkun përkatës të pranuar nga Pjesëmarrësi.

Për qëllim të transparencës së kësaj forme suporti, Pjesëmarrësi kupton që asistenca e specialistit të 
Bankës gjatë këtij procesi do të monitorohet deri në fund të procesit me video dhe Përdoruesi duhet të 
jetë prezent gjatë gjithë procesit. Cfarëdolloj pretendimi që Pjesëmarrësi mund të ketë lidhur me 
procesin e suportit sipas kësaj pike nevojitet të paraqitet pranë Bankes jo më vonë se 15 ditë 
kalendarike pas datës së suportit konkret në të kundërt, Pjesëmarrësi deklaron nën përgjegjesinë e tij të 
plotë dhe pa asnjë rezerve se Banka shkarkohet nga cdo përgjegjësi lidhur me cdo pretendim të ngritur 
nga ana e tij pas afatit te mësipërm. 

15. Afati i marrëveshjes 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes bëhet për një afat të pacaktuar kohe. Marrëveshja mund të zgjidhet nga 
secila palë në fundin e çdo muaji kalendarik, kundrejt një njoftimi paraprak me shkrim një muaj 
përpara. Banka ka të drejtë të zgjidhë në çdo kohë marrëveshjen, në rast se ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme, si për shembull për shkak të shkeljeve sipas paragra�t 9 dhe 12. Urdhrat e pa përfunduara 
do të jenë subjekt i kushteve të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes derisa të jenë ekzekutuar plotësisht.

16. Tarifat 
Të gjitha tarifat dhe kostot në lidhje me krijimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të drejtave 
të përdorimit dhe modi�kimeve do të përballohen nga Pjesëmarrësi. Tarifat e Pjesëmarrjes që do të 
paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Banka ruan të drejtën të 

ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për listën e re të çmimeve, 15 
ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar në vetë listën e re të 
çmimeve. 

17. Juridiksioni 
Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të qeveriset nga ligjet Shqiptare dhe në rast se mosmarrëveshjet 
eventuale mes paleve nuk zgjidhen në mirëkuptim midis tyre, kompetente për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

18. Tarifa e Pjesëmarrjes
Tarifat e Pjesëmarrjes që do të paguhen nga Pjesëmarrësi janë listuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 
Banka ruan të drejtën të ndryshojë tarifat e pjesëmarrjes, duke njoftuar paraprakisht Pjesëmarrësin për 
listën e re të çmimeve, 15 ditë përpara. Çmimet e reja do të bëhen të vlefshme në datën e përcaktuar 
në vetë listën e re të çmimeve.

19. Kushtet e pagesës
Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre Kushteve të Punës, Banka autorizohet të mbajë tarifat dhe kostot e tjera 
për të cilat është rënë dakort ndërmjet palëve, nga llogaria rrjedhëse e Pjesëmarrësit, e speci�kuar në 
Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Shërbimin Elektronik – Multicash. Pagesat jo të përsëritshme do të 
bëhen të pagueshme menjëherë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Tarifat mujore aktuale 
do të mbahen nga llogaria e përmendur më lart në fund të çdo muaji kalendarik respektiv. Banka ruan 
të drejtën e mbajtjes së tarifave të speci�kuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes nga llogaritë e tjera të 
klientit, në rastet kur llogaria e speci�kuar nga Klienti nuk ka gjendjen e mjaftueshme për të mbuluar 
tarifat dhe kostot. Nëse klienti nuk paguan komisionin e përcaktuar në marrëveshje, banka do të njoftoj 
klientin për krijimin e gjendjes dhe nëse brenda muajt nuk do të ketë gjendje në llogaritë e klientit 
banka do të mbylli shërbimin.

    Raiffeisen Bank sh.a.                        Klienti

______________________                                                                  ______________________
Nënshkrimet e autorizuara                                      Nënshkrimet e autorizuara


