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1.0 Prezantim i shërbimit Raiffeisen DIREKT, Internet Banking

Mirësevini në shërbimin Raiffeisen DIREKT – Internet Banking i cili ju siguron akses në llogaritë tuaja 24 orë/ 7 ditë të 
javës dhe ju mundëson kryerjen e transaksioneve bankare në çdo kohë. Ajo që ju nevojitet për të përdorur shërbimin 
është një kompjuter dhe aksesi në internet pasi jeni regjistruar si klient i Raiffeisen DIREKT, Internet Banking.

Raiffeisen DIREKT, Internet Banking mundëson sa më poshtë: 
- Kontroll të gjendjes së llogarive, 
- Kontroll të transaksioneve të llogarive, 
- Kontroll dhe printim të pasqyrave Nxjerrje Llogarie, 
- Kryerjen e pagesave midis llogarive personale,
- Kryerjen e pagesave brenda dhe jashtë vendit,
- Kontrollin dhe printimin e informacionit të pagesave të ruajtura, 
- Arkivimin e pagesave.

Ju do të mund ta aksesoni shërbimin Raiffeisen DIREKT, Internet Banking vetëm pasi të jeni pajisur nga Banka 
me elementet e sigurisë Emër Përdoruesi dhe Fjalëkalim. Emri i Përdoruesit do t’ju dërgohet në adresën tuaj 
personale të postës elektronike, ndërsa Fjalëkalimi do tju dorëzohet në degë në një zarf të mbyllur. 
Ju mund të kryeni pagesa vetëm ndaj llogarive të përfituesve të regjistruar paraprakisht (referojuni seksionit  4.6 
në faqen 15 për detaje). 

Ky Manual ka për qëllim t’ju ndihmojë dhe udhëzojë mbi mënyrën e përdorimit të shërbimit Raiffeisen DIREKT, 
Internet Banking. Ndonëse ky shërbim është dizenjuar në mënyrë që te jetë sa më i thjeshtë dhe komod në 
përdorim, Ju këshillojmë të lexoni me kujdes udhëzimet para se të filloni të përdorni këtë shërbim.
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2.0 Hyrja në Raiffeisen DIREKT, Internet Banking

- Hyni në faqen zyrtare të Raiffeisen Bank: www.raiffeisen.al
- Zgjidhni shërbimin Raiffeisen DIREKT duke klikuar mbi linkun Hyni në Raiffeisen DIREKT që shfaqet në faqen 
kryesore;

  

Figura 1

- Do t’ju hapet një dritare autentikimi tek e cila duhet të klikoni OK;

Vini re:disa kompjutera mund të shfaqin mesazhe të ndryshme sigurie – ju gjithsesi duhet të vazhdoni.
- Më tej do t’ju shfaqet faqja kryesore e Raiffeisen DIREKT ku ju kërkohet të fusni Emrin e Përdoruesit dhe 
Fjalëkalimin. Pasi t’i vendosni, shtypni butoni “Konfirmo”.

Figura 2
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3.0 Funksionet Ndihmëse

Në krye të faqes kryesore, në të djathtë, janë të vendosura këto funksione ndihmëse:
 

  Ndryshoni Fjalëkalimin – Klikoni këtë buton në rast se dëshironi të ndryshoni Fjalëkalimin me të cilin ju ka 
pajisur Banka.

  Info –  Klikoni këtë buton nëse dëshironi informacion mbi çfarë ofron shërbimi Raiffeisen DIREKT, Internet 
Banking 

  Ndihmë – Klikoni këtë buton në rast se keni nevojë për ndihmë mbi një funksionalitet të caktuar, në dritaren 
në të cilën ndodheni.

 Dilni nga aplikacioni – Duhet të klikoni këtë buton sa herë që dëshironi të dilni nga shërbimi Raiffesien 
DIREKT.

Kujdes: rekomandohet të mbyllni dritaren e faqes së internetit pasi dilni nga shërbimi Raiffeisen DIREKT, Internet 
Banking.

Figura 3
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4.0 Funksionalitetet e shërbimit Raiffeisen DIREKT, Internet Banking

Funksionalitet e shërbimit Raiffeisen DIREKT, Internet Banking mund të grupohen në dy kategori kryesore:
- Kontroll i llogarive
- Pagesa

Kontrolli i llogarive

 Kontrolli i Llogarive Rrjedhëse dhe Llogarive të Kursimit:
- Balancat e llogarive
- Transaksionet e kryera
- Nxjerrje llogarie/ Statement 
 Kontrolli i Depozitave me Afat dhe Kredive:

- Balancat e llogarive – gjendja aktuale e llogarisë

Pagesa

 Pagesat/ Transfertat midis llogarive personale
Klientët do të kenë mundësi të kryejnë transferta midis llogarive të tyre rrjedhëse, në valuta të ndryshme. 

 Pagesat/ Transfertat brenda vendit
Klientët do të kenë mundësi të kryejnë pagesa nga llogaritë e tyre rrjedhëse, në valuta të ndryshme, drejt 
përfituesve të cilët kanë llogari në Raiffeisen Bank ose në Banka të tjera brenda vendit. 

 Pagesat/ Transfertat ndërkombëtare
Klientët do të kenë mundësi të kryejnë pagesa nga llogaritë e tyre rrjedhëse, në valuta të ndryshme, drejt 
përfituesve të cilët kanë llogari në Banka të tjera që ndodhen jashtë vendit. 

 Transferta nga Llogaritë Rrjedhëse drejt Llogarive të Kursimit dhe anasjelltas.
Klientët do të kenë mundësi të kryejnë pagesa nga llogaritë e tyre rrjedhëse në llogaritë e tyre të kursimit (për 
qëllime kursimi) dhe anasjelltas.

4.1 Pasqyra e llogarive

Kjo është faqja e parë që ju shfaqet pasi keni hyrë në Raiffeisen DIREKT, Internet Banking. Pasyra e llogarive 
është një menu që ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha llogarive me të cilat ju mund të punoni. Llogaritë 
janë të grupuara sipas llojit të tyre (llogari rrjedhëse, llogari kursimi, depozita me afat, etj.).

Për çdo llogari jepet informacioni i mëposhtëm:

  Titullari i llogarisë
  Numri IBAN i llogarisë
  Gjendja aktuale
  Gjendja e disponueshme (vetëm për llogaritë rrjedhëse dhe të kursimit)
  Monedha e llogarisë
  Statusi
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Figura 4

Duke klikuar mbi linkun “Transaksione” në fund të rreshtit do të mund të kontrolloni lehtësisht të gjitha transaksionet 
që i përkasin llogarisë së përzgjedhur. 

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  

4.2 Kontrolli i gjendjes së llogarisë (“Gjendja e llogarisë”)

Kjo dritare përmban të dhënat kryesore mbi llogaritë me të cilat një përdorues është i autorizuar të punojë në 
Raiffeisen DIREKT, Internet Banking.  

Të dhënat mbi llogarinë janë këto: 
  titullari i llogarisë, 
  numri IBAN i llogarisë, 
  gjendja e llogarisë, 
  limiti i lejuar Overdraft dhe 
  datë skadenca e limitit të lejuar te Ovedraftit. 

Duke klikuar në fushën “Trego” paraqiten të dhënat e detajuara mbi llogarinë e përzgjedhur (Figura 6).
Duke klikuar në fushën “Transaksionet”, mund të shikoni transaksionet e kryera në llogarinë e përzgjedhur.
 



Manual Përdorimi për shërbimin Raiffeisen Direkt, Internet Banking

http://ebanking.raiffeisen.al http://ebanking.raiffeisen.al8

Figura 5

Figura 6

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  
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4.3 Emërtimi i llogarive personale 

Për ta patur më të lehtë identifikimin/ dallimin e llogarive tuaja personale, ju mund të vendosni vetë emra/ 
sinonime për to. Për të ndryshuar emërtimin e një llogarie ndiqni këto hapa:
- shkoni në menunë “Gjendja e llogarisë” dhe zgjidhni llogarinë së cilës dëshironi t’i ndryshoni emrin duke klikuar 
mbi butonin “Trego” që ndodhet në të djathtë;
- do t’ju hapet menuja “Kontroll i detajuar i gjendjes së llogarisë”, ndër detajet e së cilës është edhe fusha 
“Sinonim”; 
- shkruani emrin e llogarisë në fushën “Sinonim” ashtu si dëshironi (një emër të lehtë për ju për ta dalluar);
- klikoni më pas mbi butonin “Ndërro sinonimin” për të autorizuar ndryshimin. Menjëherë pas kësaj do të shfaqet 
një mesazh njoftues se emri/ sinonimi i llogarisë është ndryshuar dhe ky emërtim do të shfaqet në të gjitha menutë.

Figura 7

4.4 Kontrolli i detajuar i transaksioneve në llogari (“Transaksionet”)

Kjo dritare shërben për të parë në mënyrë të detajuar transaksionet në llogarinë tuaj. Në këtë kontroll mund të 
shihen të gjitha transaksionet bankare, duke përfshirë edhe ato që janë kryer jashtë sistemit Raiffeisen DIREKT 
(p.sh.transaksionet e kryera nga sporteli i bankës: depozita, tërheqje, urdhër pagesa etj). 
Nëse jeni të autorizuar për të punuar me shumë llogari, zgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të kontrolloni 
transaksionet në listë-menunë e llogarive në krye të faqes (Figura 8). Pas kësaj të gjithë transaksioneve e kryera 
në llogarinë e përzgjedhur do të shfaqen të renditura sipas datës së kryerjes së transaksionit. 

Transaksionet do të shfaqen në aplikacion me ngjyra të ndryshme, në varësi të llojit të tyre:

  ngjyrë blu – transaksionet në kredi
  ngjyrë të kuqe – transaksionet në debi
  ngjyrë vjollcë – transaksionet në debi ose kredi të cilat nuk kanë marrë ende statusin e postimit   
    përfundimtar.
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Figura 8

Ekzistojnë dy mundësi për përcaktimin e periudhës kohore për kontrollin e transaksioneve:
1- klikohet në butonin “Kërko” dhe shënohen data e fillimit dhe e mbarimit në fushat “Periudha nga dhe deri”. Këtu 
paraqiten transaksionet që përputhen me periudhën e shënuar. Kërkimi i transaksioneve mund të kufizohet gjithashtu 
edhe me kriteret që vijojnë: Shuma, Emri i përfituesit/dërguesit dhe Detajet e pagesës.
2-  zgjidhet dita, java, muaji ose 3 muaj, në fushën “Transaksionet për”. Këtu paraqiten transaksionet për ditën, 
javën, muajin ose 3 muajt e fundit. 

Për të parë detaje lidhur me një transaksion të caktuar, klikoni në butonin “Trego”, përbri këtij transaksioni.
Nëse ka një volum të konsiderueshëm transaksionesh për tu paraqitur në një faqe, lidhjet me faqen e mëparshme, 
atë më pas dhe me çdo faqe tjetër, do të paraqiten në pjesën e sipërme të tabelës. 
Në fund të tabelës paraqitet shuma e të gjitha transaksioneve të asaj faqe.

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  

4.5 Statements – Nxjerrje Llogarie

Kjo faqe liston pasqyrat Nxjerrje Llogarie mbi bazën e kritereve të kërkimit të vendosura nga ju. Nxjerrja 
e Llogarisë është një përmbledhje e të gjitha veprimeve të kryera në llogari për një periudhë të caktuar 
(përgjithësisht për klientët Individë kjo pasqyrë gjenerohet mbi baza mujore, ndërsa për Bizneset  në baza 
ditore). 
Në faqe pasqyrohen të dhënat e mëposhtme (për një Nxjerrje Llogarie):
  Numri i Llogarisë 
  Monedha e Nxjerrjes së Llogarisë 
  Numri i Nxjerrjes së Llogarisë 
  Data e Nxjerrjes së Llogarisë 
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Duke klikuar në butonin “Trego” në fund të çdo rreshti, përdoruesi mund të kontrollojë të dhëna shtesë për çdo 
Nxjerrje Llogarie. 

Figura 9

Faqja pasuese pasqyron të dhënat bazë të çdo Nxjerrje Llogarie (Figura 10):
  Datën e Nxjerrjes së Llogarisë
  Numrin e Nxjerrjes së Llogarisë
  Balancën në fillim
  Numrin dhe shumën e veprimeve në Debi
  Numrin dhe shumën e veprimeve në Kredi
  Balancën në fund

Klienti ka mundësinë ta printojë Nxjerrjen e Llogarisë edhe në format PDF, duke klikuar mbi ikonën “Printo në 
format PDF” në menunë e sipërme dhe në këtë rast pamja e pasqyrës  do të jetë si në Figurën 11.
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Figura 10

Figura 11

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  
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4.6 Regjistrimi i Përfituesve të paracaktuar (“Regjistri i përfituesve”)

Regjistri i përfituesve shërben për të ruajtur të dhënat mbi përfituesit, në favor të të cilëve mund të kryeni pagesa. 
Përfituesit në regjistër ndahen në “Përfitues brenda vendit” dhe “Përfitues jashtë vendit”, në varësi të vendit ku është 
hapur llogaria e përfituesit – brenda vendit nëse është llogari në një bankë brenda Shqipërisë dhe jashtë vendit nëse 
është e një bankë të huaj.

Nëse dëshironi të kontrolloni përfituesit e regjistruar brenda vendit të një llogarie tuaj, shkoni në menunë “Përfitues 
brenda vendit” dhe zgjidhni nga lista në krye të faqes llogarinë që dëshironi. Të gjithë përfituesit e regjistruar për 
këtë llogari do të listohen me informacion si më poshtë:
 Numri IBAN i llogarisë, 
 Emri i Përfituesit,
 Statusi i Përfituesit
- Statusi do të jetë “Në regjistrim” nëse kërkesa për regjistrimin e Përfituesit është dërguar nga ju, por nuk është 
autorizuar ende;
- Nëse statusi është “Regjistruar” atëherë Përfituesi është autorizuar ju mund të kryeni lirisht pagesa kundrejt tij.

Të dhënat e Përfituesit plotësohen në aplikacion në menunë përkatëse – Regjistri i Përfituesve – duke zgjedhur sipas 
rastit konkret:
“Përfitues brenda vendit”       kur Përfituesi ka llogari në një Bankë brenda vendit, ose
“Përfitues jashtë vendit”         kur Përfituesi ka llogari në një Bankë jashtë vendit;

Nëpërmjet opsionit SMS OTP, ju mund t’i regjistroni vetë përfituesit (llogaritë) në aplikacionin e Raiffeisen DIREKT 
sipas hapave meposhtë: 

Zgjidhni llogarinë për të cilën doni të regjistroni Përfitues nga lista e llogarive në krye të faqes

Kujdes! Regjistrimi i Përfituesve bëhet në nivel llogarie. Nëse doni të keni një Përfitues për të gjitha llogaritë tuaja 
rrjedhëse duhet që ta regjistroni atë për secilën llogari, sipas proçedurës më poshtë.

Figura 12
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Dhe pastaj shtypni butonin “Regjistrimi i përfituesit të ri”, në fund të tabelës 

Figura 13

Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara të Përfituesit dhe klikoni butonin “Dërgo”

Figura 14 
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Për të përfunduar regjistrimin e përfituesi të ri, klikoni butonin “Konfirmo nëpërmjet SMS” dhe prisni që t’ju 
vijë në telefonin tuaj celular një SMS me fjalëkalimin për të aprovuar përfituesin e regjistruar 

Figura 15

Figura 16
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Në dritaren që ju shfaqet, vendosni fjalëkalimin me 8-karaktere që keni marrë me SMS, dhe klikoni 
butonin “Dërgo”

Kujdes!  Në qoftë se ky fjalëkalim i përkohshëm vendoset gabim më shumë se 4-herë, atëherë ai nuk 
mund të përdoret më dhe ju duhet të kerkoni t’ju dërgohet me SMS një fjalëkalim tjetër për të aprovuar 
përfituesin.
Ky fjalëkalim është i vlefshëm për t’u përdorur brenda 3 minutave nga momenti që ju e keni marrë atë me 
SMS. 

Figura 17
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Më pas do t’ju shfaqet mesazhi i konfirmimit të regjistrimit të përfituesit. 

Ky përfitues i aprovuar me “SMS OTP” do t’ju shfaqet në listën e përfituesve me status “REGJISTRUAR” 

Figura 18

Figura 19
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Përfituesin e regjistruar dhe aprovuar me SMS OTP do të mund ta përdorni menjëherë për të kryer një 
trasfertë apo pagesë.

SHENIM: E njejta procedure do të kryhet edhe për regjistrimin dhe aprovimin e një përfituesi jashtë vendit 
nëpërmjet SMS OTP.
Duke klikuar në butonin “Trego” paraqiten të dhënat për çdo Përfitues.
Duke klikuar mbi butonin “Fshi” ju mund të fshini të dhënat e atij Përfituesi.

Figura 20

Figura 21
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4.7 Përgatitja e urdhër pagesës

4.7.1 Transfertë midis llogarive personale
Kjo menu shërben për të kryer transferta midis llogarive tuaja rrjedhëse personale, në valuta të ndryshme. 
Kryerja e pagesës kalon në tre hapa kryesorë.
Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, 
do të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.
Në qëndër të dritares paraqiten fushat për tu plotësuar të urdhër pagesës (fushat më ngjyrë blu janë të 
detyrueshme):  
 Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: këto të dhëna plotësohen në mënyrë automatike në    
   momentin e zgjedhjes së llogarisë nga e cila do të debitohen fondet. 
 
 Përfituesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: zgjidhni në llogaritë e listuara llogarinë ku dëshironi të   
    transferoni fondet. Të gjitha të dhënat e tjera të llogarisë do të plotësohen automatikisht.
  Monedha: zgjidhni monedhën.
  Shuma: shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data aktuale në mënyrë automatike. Ju   
   mund ta ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme. 
Datë valuta e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë kalendarike nga data e kryerjes së veprimit.

Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten në listën e 
detajuar të transaksioneve. 

Pasi keni plotësuar të dhënat e transfertës shtypni butonin “Dërgo” (Figura 22). Sistemi do t’ju kërkojë në një hap 
të dytë të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në plotësimin e 
urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues për të duke mos ju lejuar 
të ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa eshtë dërguar me sukses.

Figura 22
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4.7.2 Pagesa brenda vendit

Kjo menu shërben për kryerjen e urdhër pagesave kundrejt llogarive të tjera brenda Bankës ose në Banka të 
tjera brenda vendit.
 Kujtesë: ju duhet ta regjistroni përfituesin dhe ta autorizoni atë përpara se të përdorni këtë menu për   
kryerjen e pagesës (për lehtësi referojuni udhëzimeve mbi regjistrimin e një përfituesi në seksionin 4.6). 

Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, 
do të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.

Në qëndër të dritares paraqiten fushat për tu plotësuar të urdhër pagesës (fushat më ngjyrë blu janë të 
detyrueshme): 
 Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: këto të dhëna plotësohen në mënyrë automatike në    
momentin e zgjedhjes së llogarisë nga e cila do të debitohen fondet. 
 Përfituesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: shtypni “Zgjidhni përfituesin” dhe do t’ju hapet nje dritare   
ku janë listuar të gjithë përfituesit e regjistruar për këtë llogari (Figura 23). Zgjidhni Përfituesin që    
dëshironi duke klikuar mbi “Kopjo” dhe të gjitha të dhënat e tij do të plotësohen automatikisht në   
urdhër pagesë.
  Monedha: zgjidhni monedhën
  Shuma:  shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data e sotme në mënyrë automatike. Ju   
 mund ta ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme. 
Datëvaluta e ardhshme e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë nga data e kryerjes së pagesës.

  Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten   
në listën e detajuar të transaksioneve. 
Në rastin e kryerjes së pagesave utilitare nndaj kompanive të shërbimeve publike, detajet e pagesës duhet të 
jenë sa më specifike – lutemi referojuni Tabelës 1 më poshtë. Në këtë moment pagesat utilitare nëpërmjet Raiffeisen 
DIREKT, Internet Banking mund të kryhen vetëm kundrejt kompanive të listuara në tabelë.

Figura 23
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Tabela 1. Udhëzime për kryerjen e pagesave utilitare

Nr. Kompania që ofron shërbime publike Udhëzime për përshkrimin e veprimit
1 ALBTELEKOM SHA Kod Abonenti; Nr. Telefoni; Nr. Fature; Periudha
2 VODAFONE ALBANIA SHA Kod Abonenti; Nr. Celulari; Nr. Fature; Periudha
3 EAGLE MOBILE SHA Kod Abonenti; Nr. Celulari; Nr. Fature; Periudha
4 AMC SHA Kod Abonenti; Nr. Celulari; Nr. Fature; Periudha
5 UJESJELLES ID Klienti; Nr. Fature; Periudha

Të dhënat për fushat e urdhër pagesës mund të mbarten nga Regjistri i urdhër pagesave. Për ta bërë këtë, klikoni në 
butonin “Zgjidhni urdhër pagesën nga regjistri”. Zgjidhni urdhër pagesën përkatëse dhe klikoni në ikonën “Përdorni 
për pagesë të re”.

Figura 24

Pasi keni plotësuar të dhënat e transfertës shtypni butonin “Dërgo”. Sistemi do t’ju kërkojë në një hap të dytë 
të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në plotësimin e 
urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues duke mos ju lejuar të 
ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa eshtë dërguar me sukses.

4.7.3  Pagesa në llogari kursimi/ depozitë (dhe anasjelltas) 

Për të kryer një transfertë nga një llogari rrjedhëse drejt një depozite kursimi, nëse keni një të tillë të regjistruar në 
Raiffeisen DIREKT, Internet Banking shërben menuja “Pagesa në Depozitë”. 
Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, do 
të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.
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Në qëndër të dritares paraqiten fushat për tu plotësuar të urdhër pagesës (fushat më ngjyrë blu janë të detyrueshme): 
 Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: këto të dhëna plotësohen në mënyrë automatike në momentin   
e zgjedhjes së llogarisë nga e cila do të debitohen fondet. 
 Përfituesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: zgjidhni në llogaritë e listuara llogarinë e kursimit ku dëshironi të  
 transferoni fondet. Të gjitha të dhënat e tjera të llogarisë do të plotësohen automatikisht.
  Monedha: zgjidhni monedhën.
  Shuma: shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data e sotme në mënyrë automatike. Ju   
 mund ta ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme.  
Datë valuta e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë kalendarike nga data e kryerjes së veprimit.

  Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten në 
listën e detajuar të transaksioneve. 

Pasi keni plotësuar të dhënat e transfertës shtypni butonin “Dërgo”. Sistemi do t’ju kërkojë në një hap të dytë 
të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në plotësimin e 
urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues për të duke mos ju lejuar 
të ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa eshtë dërguar me sukses.

Figura 25

4.7.4 Pagesa jashtë vendit

Kjo menu shërben për kryerjen e urdhër pagesave në llogari të tjera jashtë vendit.  
 Kujtesë: ju duhet ta regjistroni përfituesin dhe ta autorizoni atë përpara se të përdorni këtë menu për   
kryerjen e pagesës (për lehtësi referojuni udhëzimeve mbi regjistrimin e një përfituesi në seksionin 4.6). 
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Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, do 
të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.
Në qëndër të dritares paraqiten fushat për tu plotësuar të urdhër pagesës (fushat më ngjyrë blu janë të detyrueshme): 
 Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa: këto të dhëna paraqiten në mënyrë automatike në momentin e   
zgjedhjes së llogarisë. 
 Përfituesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa: shtypni “Zgjidhni përfituesin” dhe do t’ju hapet nje dritare ku janë   
listuar të gjithë përfituesit tuaj të regjistruar paraprakisht. Zgjidhni Përfituesin që dëshironi duke    
klikuar mbi “Kopjo” dhe të dhënat e tij do të plotësohen automatikisht në urdhër pagesë.
  Monedha: zgjidhni monedhën.
  Shuma: shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data e sotme në mënyrë automatike. Ju   
mund ta ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme. 
Datë valuta e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë kalendarike nga data e kryerjes së veprimit.

  Detajet e komisioneve: ju duhet të zgjidhni një nga tre opsionet e dhëna, në varësi të kujt dëshironi 
t’i ngarkohen komisionet e pagesës:
   OUR – nëse dëshironi që komisionet e pagesës t’i paguajë urdhëruesi (dmth Ju);
   BEN – nëse dëshironi që komisionet e pagesës t’i paguajë përfituesi;
   SHA – nëse dëshironi që komisionet e pagesës të ndahen midis urdhëruesit dhe  përfituesit  
     të pagesës. 

Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten në listën e 
detajuar të transaksioneve. 

Figura 26

Pasi keni plotësuar korrekt të gjitha të dhënat e pagesës klikoni në butonin “Tjetër” që ndodhet në fund të faqes, 
djathtas. Do të kaloni në një faqe tjetër të quajtur “Deklaratat e Klientit” në të cilën duhet të deklaroni llojin e 
trasfertës si dhe të pranoni kushtet e deklaratës. (Figura 27)
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Figura 27

Pasi keni plotësuar të gjitha të dhënat e transfertës (në të dyja faqet) shtypni butonin “Dërgo”. Sistemi do t’ju kërkojë 
në një hap të dytë të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në 
plotësimin e urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues për të duke 
mos ju lejuar të ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa eshtë dërguar me sukses.  

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  

4.7.5 Pagesat në favor të Buxhetit të Shtetit 

Kjo menu shërben për kryerjen e urdhër pagesave kundrejt llogarive të tjera brenda Bankës në favor të Buxhetit të 
Shtetit si pagesa të shfaqura në dy forma pagesash për; 
  Zyrën e Tatim Taksave
  Degën e Thesarit    

Kujtesë: Në këto lloj pagesash NUK është e nevojshme që përfituesi(Buxheti) të jetë i regjistruar paraprakisht.

Urdhër pagesa për Buxhetin e Shtetit është gati e njejtë me Pagesën brenda vendit me disa specifikime shtesë – 
forma standarte e urdhër pagesës brenda vendit është zgjeruar me disa fusha shtesë.
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4.7.5.1 Pagesat për Zyrën e Tatim Taksave

Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, do 
të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.

Në qëndër të dritares paraqiten fushat për tu plotësuar të urdhër pagesës për Zyrën e Tatim Taksave (fushat më 
ngjyrë blu janë të detyrueshme):

Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: këto të dhëna plotësohen në mënyrë automatike në 

momentin e zgjedhjes së llogarisë nga e cila do të debitohen fondet.  
Përfituesi: 

  Fillimisht ju duhet të zgjidhni Degën e Thesarit nga lista e shfaqur (Dega e Thesarit). Për çdo Degë Thesari 
që ju keni zgjedhur do ju listohen automatikisht llogaritë nga ku ju do të zgjidhni njërën nga llogaritë 
përfituese për llojin e taksës në varësi të emërtimit të shfaqur të llogarisë. Emërtimet e llogarive mund ti gjeni 
si më poshtë;  

1 - Tatime me Deklarim
2 - Tatim Taksa të Tjera
3 - Rimbursim TVSH
4 - E Ardh. Kont.SSH+SKSH

  Nr. i Llogarisë: zgjidhni numrin e llogarisë së përfituesit nga lista e shfaqur pasi të keni zgjedhur Degën 
 e Thesarit.
  Emri, Adresa, Qyteti: emri, adresa dhe qyteti i përfituesit të urdhër pagesës do të shfaqen    
automatikisht pas zgjedhjes së nr. të llogarisë.
  Monedha: monedha do të jetë gjithmonë LEK 
  Shuma: shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data e sotme në mënyrë automatike. Ju   
 mund ta ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme.
Datëvaluta e ardhshme e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë nga data e kryerjes së pagesës.

  Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten   
në listën e detajuar të transaksioneve. 
  Zyra e Tatim Taksave: zgjidhni zyrën e tatim taksave nga lista e shfaqur
  FDP Numri Serial *: shënoni numrin serial të deklaratës tatimore (FDP)

Numri serial i deklarates tatimore do të shënohet si fushë e detyrueshme për;
  pagesën e Tatim Fitimit (për llogarinë “Tatime Me Deklarim”) dhe 
  pagesën e Sigurimeve Shoqërore/Shëndetësore (për llogarinë “E Ardhur Kontributi SSH+SKSH”).

Të dhënat për fushat e urdhër pagesës mund të mbarten nga Regjistri i urdhër pagesave. Për ta bërë këtë, klikoni në 
butonin “Zgjidhni urdhër pagesën nga regjistri”. Zgjidhni urdhër pagesën përkatëse dhe klikoni në ikonën
 “Pagesë e re”.
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Figura 28

Pasi keni plotësuar të dhënat e transfertës shtypni butonin “Dërgo”. Sistemi do t’ju kërkojë në një hap të dytë 
të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në plotësimin e 
urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues duke mos ju lejuar të 
ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa është dërguar me sukses. 

4.7.5.2 Pagesat për Degën e Thesarit 

Në krye të dritares, në të majtë zgjidhni llogarinë që dëshironi të debitoni, ndërkohë që në krye, në të djathtë, do 
të shfaqet gjendja aktuale e llogarisë së zgjedhur.

Në qëndër të dritares paraqiten fushat për t’u plotësuar të urdhër pagesës për Degën e Thesarit (fushat më ngjyrë 
blu janë të detyrueshme): 

 Urdhëruesi: 
  Nr. i Llogarisë, Emri, Adresa, Qyteti: këto të dhëna plotësohen në mënyrë automatike në momentin   
e zgjedhjes së llogarisë nga e cila do të debitohen fondet. 

 Përfituesi: 
 Fillimisht ju duhet të zgjidhni Degën e Thesarit nga lista e shfaqur (Dega e Thesarit). Për çdo Degë Thesari  
 që ju keni zgjedhur do ju shfaqet automatikisht llogaria përfituese së bashku me detajet e saj.  

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  
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Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  

  Nr. i Llogarisë: shfaqet automatikisht pasi të keni zgjedhur Degën e Thesarit. 
  Emri, Adresa, Qyteti: emri, adresa dhe qyteti i përfituesit të urdhër pagesës do të shfaqen    
automatikisht pas shfaqjes së numrit të llogarisë.
  Monedha: monedha do të jetë gjithmonë LEK
  Shuma: shënoni shumën e urdhër pagesës. 
  Datë valuta e urdhër pagesës: në këtë fushë paraqitet data e sotme në mënyrë automatike. Ju   
 mund të ndryshoni datën, nëse dëshironi të kryeni një urdhërpagesë me datë valutë të mëvonshme. 
Datëvaluta e ardhshme e pagesës nuk mund të kalojë 30 ditë nga data e kryerjes së pagesës.

  Detajet e urdhër pagesës: shënoni të dhënat mbi detajet e urdhër pagesës, të cilat do të paraqiten   
në listën e detajuar të transaksioneve. 
  Dega e Thesarit: zgjidhni degën e thesarit nga lista e shfaqur
  Kodi i Institucionit Buxhetor: zgjidhi kodin e institucionit buxhetor nga lista e shfaqur
  Kategoria e të Ardhurës: zgjidhni kategorinë e të ardhurës nga lista e shfaqur
  Llogaria Ekonomike: zgjidhni kodin e llogarisë ekonomike nga lista e shfaqur

Shënim:
Informacionin për këtë lloj pagese duhet ta gjeni në Faturën për Arkëtim të leshuar nga Institucioni Buxhetor kundrejt 
të cilit do të kryeni pagesën.

Të dhënat për fushat e urdhër pagesës mund të mbarten nga Regjistri i urdhër pagesave. Për ta bërë këtë, klikoni në 
butonin “Zgjidhni urdhër pagesën nga regjistri”. Zgjidhni urdhër pagesën përkatëse dhe klikoni në ikonën “Pagesë 
e re”

Figura 29

Pasi keni plotësuar të dhënat e transfertës shtypni butonin “Dërgo”. Sistemi do t’ju kërkojë në një hap të dytë 
të kontrolloni të dhënat e pagesës dhe të konfirmoni nëse jane të sakta. Nëse ka parregullsi në plotësimin e 
urdhërpagesës, ose ndonjë fushë të lënë bosh, sistemi do ju japë një mesazh paralajmërues duke mos ju lejuar të 
ecni më tutje. Në hapin e fundit do të merrni konfirmimin që urdhër pagesa eshtë dërguar me sukses.
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4.8 Mesazhet

Për të siguruar një komunikim të drejtpërdrejtë me Bankën për cdo cështje që lidhet me shërbimin Raiffesien DIREKT/ 
Internet Banking, shërben menuja “Mesazhet” e cila mundëson shkëmbimin e mesazheve elektronike midis Bankës 
dhe Përdoruesit.

4.8.1 Mesazh i ri
Për të dërguar një mesazh pranë Bankës klikoni në menunë “Mesazh i ri”. Do t’ju hapet një dritare në të cilën ju 
kërkohet të plotësoni “Subjektin” dhe të shkruani mesazhin që dëshironi t’i dërgoni Bankës. Pas kësaj shtypni butonin 
“Dërgo” dhe mesazhi do të dërgohet menjëherë.

Figura 30

4.8.2 Mesazhe të marrë
Klikoni në këtë menu për të kontrolluar mesazhet që keni marrë nga Banka. Do t’ju hapet një listë me të gjithë 
mesazhet e marrë dhe mund të lexoni përmbajtjen e tyre duke shtypur butonin “Trego” në të djathtë.
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Figura 31

4.8.3 Mesazhe të dërguar
Klikoni në këtë menu për të kontrolluar mesazhet që i keni dërguar Bankës. Do t’ju hapet një listë me të gjithë 
mesazhet e dërguar dhe mund të lexoni përmbajtjen e tyre duke shtypur butonin “Trego” në të djathtë.

Figura 32
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4.9 Arkivimi i urdhër pagesave

Kjo dritare shërben për të kontrolluar urdhër pagesat, që janë kryer nëpërmjet Raiffeisen DIREKT, Internet Banking.
Nëse punoni me shumë llogari, zgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të kontrolloni urdhër pagesat e kryera në 
menunë “Llogaria” në krye të faqes.
Ekzistojnë dy mundësi në përcaktimin e periudhës kohore për kontrollin e urdhër pagesave:
1- duke klikuar butonin “Kërko” dhe duke përcaktuar datën e fillimit dhe të mbarimit në fushat “Periudha nga dhe 
deri”. Këtu paraqiten urdhër pagesat, që përputhen me datën e shënuar të fillimit dhe të mbarimit. Kërkimi i urdhër 
pagesës mund të kufizohet, në mënyrë plotësuese, me kriteret që vijojnë: shuma, emri i përfituesit dhe detajet e 
pagesës.
2- duke klikuar dita, java, muaji ose 3 muajt në fushën “Urdhër pagesat për”. Këtu paraqiten urdhër pagesat për 
ditën, javën, muajin ose 3 muajt e fundit.

Urdhër pagesat e arkivuara për llogarinë dhe periudhën e zgjedhur do të paraqiten në një format tabele, me të 
dhënat që vijojnë: 
  Datë valuta e urdhër pagesës, 
  Përfituesi, 
  Shuma, 
  Detajet e pagesës, 
  Statusi. 

Nëse dëshironi të bëni një kontroll më të detajuar të urdhër pagesës, klikoni në rreshtin përkatës të pagesës në 
butonin “Trego”.
Nëse dëshironi të përdorni të dhënat e pagesës si format standart për kryerjen e një pagese të re, klikoni në butonin 
“Pagesë e re” në fund të rreshtit.

Urdhërpagesat mund të anullohen për sa kohë kanë statusin “DËRGUAR”. Këtë mund ta bëni duke klikuar në butonin 
“Anullo”. Nëse statusi i tyre është “REGJISTRUAR”, ajo është dërguar për procesim ne Bankë dhe nuk mund të 
anullohet. Urdhër pagesën mund ta anulloni duke klikuar “Konfirmo anullimin”.
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Figura 33

Nëse ju nevojitet ndihmë klikoni  

Ju urojmë punë të mbarë me shërbimin Raiffeisen DIREKT, Internet Banking! 
Ne mirëpresim çdo sugjerim tuajin për përmirësimin e këtij shërbimi dhe ju lutemi të 
na i dërgoni ato në adresën tonë elektronike: info@raiffeisen.al.


