
MANUAL PËRDORIMI

RAIFFEISEN DIREKT 
MOBILE BANKING



2

Përmbajtja

0.  HYRJE..........................................................................................................................................3

1.  HYRJA NË APLIKACION (LOG IN)................................................................................................4

2.  DALJA NGA APLIKACIONI (LOGOUT)..........................................................................................5

3. ADMINISTRIMI I LLOGARIVE.........................................................................................................6

3.1 Përmbledhja e Llogarive..............................................................................................................6

3.2  Detajet e Llogarisë.....................................................................................................................7

3.3 Transaksionet e Llogarisë.............................................................................................................8

4. ADMINISTRIMI I KARTAVE.............................................................................................................9

4.1 Kartat e Debitit............................................................................................................................9

4.2 Kartat e Kreditit.........................................................................................................................10

5. DEPOZITAT..................................................................................................................................12

6. DETAJET E KREDISË.....................................................................................................................13

7. TRANSFERTAT..............................................................................................................................14

7.1 Transferta Midis Llogarive Personale..........................................................................................14

7.2 Transferta Brenda Llogarive të Bankës.......................................................................................16

7.3 Transferta Brenda Vendit...........................................................................................................18

8. PAGESA E FATURAVE..................................................................................................................19

8.1 Regjistrimi i Faturë Paguesit.......................................................................................................19

8.2 Pagesa e Faturës .......................................................................................................................22

9. ADMINISTRIMI I PËRFITUESIT......................................................................................................23

10. SHËRBIMET E MIA.....................................................................................................................24

10.1  Vendos Emërtimin e Llogarisë.................................................................................................24

10.2  Kursi i Këmbimit Valutor.........................................................................................................25

10.3 Mesazhet.................................................................................................................................25

10.4 Ndryshimi i Fjalëkalimit...........................................................................................................27



3

0.  Hyrje 

Mirësevini në shërbimin Raiffeisen DIREKT – Mobile Banking!
Ju do të mund ta aksesoni shërbimin 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 t’ju dorëzohet në degë në një zarf të mbyllur.

Ky Manual ka për qëllim t’ju ndihmojë dhe udhëzojë mbi mënyrën e përdorimit të shërbimit Raiffeisen DIREKT, Mo-
bile 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 ta përdorni atë.

Shërbimi Raiffeisen DIREKT Mobile Banking funksionon për telefona celularë që suportojnë shërbimin e internetit. Ky 
shërbim ofrohet dhe suportohet nga të gjithë operatorët celularë në treg, si AMC, Vodafone, Eagle dhe Plus.  

Për të pasur shërbimin Mobile Banking ju duhet fillimisht të aktivizoni shërbimin e internetit në celularin tuaj. 

Shërbimi Mobile Banking ofrohet në dy opsione:

  1.  Web – nëpërmjet aksesit nga interneti

  2.  Java – nëpërmjet përdorimit të një aplikacioni të posaçëm

Nëse do të përdorni aplikacionin JAVA për të aksesuar shërbimin duhet:

•	 Fillimisht shkarkoni dhe instaloni këtë aplikacion nga faqja web: http://m.raiffeisen.al. 
•	 Hapni nga celulari juaj aplikacionin e instaluar. 

Për të hyrë në shërbimin Raiffesien DIREKT Mobile Banking me shërbimin e internetit në celularin tuaj duhet të keni 
parasysh sa më poshtë: 

•	 Nëse telefoni juaj celular suporton enkriptimin e të dhënave, atëherë ju duhet ta aktivizoni këtë opsion. 
•	 Vendosni URL: https://mbanking.raiffeisen.al në browser-in e telefonit tuaj celular për t’u lidhur me 
      Raiffeisen Mobile Banking. 

Për informacion se si të aktivizoni shërbimin e internetit në celularin tuaj, në mënyrë që të përdorni shërbimin 
Raiffesien DIREKT Mobile Banking, drejtojuni operatorit tuaj të telefonisë celulare. 
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1.  Hyrja në aplikacion (Log in)

Nëpërmjet këtij opsioni Përdoruesi hyn në shërbimin Raiffeisen DIREKT Mobile Banking duke përdorur telefonin 
celular. 

 1. Vendosni URL: https://mbanking.raiffeisen.al që ofrohet për shërbimin Mobile Banking 
 nëpërmjet internetit, ose hapni aplikacionin Java që keni të instaluar. Do t’ju shfaqet faqja e
 mëposhtme:
   

 2. Vendosni Emrin e Përdoruesit dhe Fjalëkalimin për të hyrë si dhe zgjidhni gjuhën që dëshironi.  
 Klikoni butonin Hyrje dhe do t’ju shfaqet menuja kryesore.

Info: Në hyrjen tuaj të parë në aplikacion, sistemi do ju kërkojë automatikisht të ndryshoni 
Fjalëkalimin Hyrës dhe Fjalëkalimin e Transaksionit. Kujdesuni që të vendosni Fjalëkalime që janë të thjeshtë 
për t’u kujtuar nga ju dhe të vështirë për t’u gjetur nga të tjerët. Për më tepër informacion për vendosjen e 
Fjalëkalimeve, referojuni dokumentit ‘Këshilla Sigurie’.
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2.  Dalja nga aplikacioni (Logout)

Nëpërmjet këtij opsioni bëhet e mundur dalja nga aplikacioni Mobile Banking. 

 
 1. Klikoni butonin Dil në menu dhe do të gjendeni te faqja e hyrjes (logimit). 
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3.  Administrimi i Llogarive

Nëpërmjet kësaj menuje kryesore Përdoruesi administron llogaritë e tij rrjedhëse dhe të kursimit, duke patur një 
tablo përmbledhëse të tyre si dhe duke kontrolluar detajet e llogarive personale  dhe transaksionet e kryera. Klikoni 
në menunë Administrimi i Llogarive dhe do t’ju shfaqen opsionet si në ekranin e mëposhtëm:
   

3.1 Përmbledhja e Llogarive 
Kjo menu jep një pamje të përgjithshme të të gjitha llogarive të klientit, të regjistruara për shërbimin 
Mobile  Banking.

 1. Klikoni Përmbledhja e Llogarive nga menuja dhe do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme: 
   

Emri i Llogarisë   Paraqet emrin e llogarisë në Bankë 
Numri i Llogarisë    Paraqet numrin e llogarisë në formatin IBAN  
Monedha    Monedha në të cilën është hapur llogaria
Gjendja e Llogarisë    Gjendja e disponueshme në llogari, duke përfshirë dhe limitin e   
     Overdraftit, nëse klienti ka të tillë.
Gjendja e disponueshme  Gjendja e disponueshme neto në llogari 

Për lehtësi identifikimi, Përdoruesi mund të vendosë emërtime të personalizuara për secilën prej llogarive të 
tij.Për më tepër informacion mbi këtë opsion referojuni paragrafit 10.1 
Vendos Emërtimin e Llogarisë, fq. 24.   
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3.2  Detajet e Llogarisë 

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të shohë detajet e llogarisë së përzgjedhur. 

 1. Klikoni në menu Detajet e Llogarisë. Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme: 

 2. Zgjidhni llogarinë nga lista dhe klikoni Dërgo. Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme: 
   

Numri i Llogarisë    Paraqet numrin e llogarisë në formatin IBAN 
Gjendja e Llogarisë    Gjendja e disponueshme në llogari, duke përfshirë dhe limitin e   
     Overdraftit, nëse klienti ka të tillë.
Gjendja e Disponueshme  Gjendja e disponueshme neto në llogari 
Monedha    Monedha në të cilën është hapur llogaria 
Limit i Overdraftit (nëse ka) Paraqet limitin e Ovedraftit të autorizuar të llogarisë, vetëm nëse   
     llogaria ka linjë Overdrafti të lidhur me të.  
Shuma e mbajtur (nëse ka)  Paraqet shumën e mbajtur (bllokuar) nga Banka, nëse ka të tillë.  
Statusi i Llogarisë   Statusi i llogarisë në Bankë 
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3.3 Transaksionet e Llogarisë 

Përdoruesi mund të gjenerojë transaksione të llogarive të tij personale për një llogari dhe për një periudhë të dhënë. 

 1. Klikoni Transaksionet e Llogarisë në menu dhe do ju shfaqet pamja e mëposhtme: 
   

Zgjidh Llogarinë Zgjidhni nga lista e llogarive tuaja llogarinë për të cilën kërkoni të listoni   
   transaksionet. Llogaritë janë të listuara në formatin IBAN (nëse nuk u është  
   vendosur ndonje pseudonim/ emërtim)
Kërko sipas  Zgjidhni një nga opsionet e listuara: 

•	 Periudha aktuale
•	 Periudha e specifikuar

Nga Data 
deri në Datë  Periudha për të cilën duhet të gjenerohen transaksionet e kryera. 

 2. Vendosni të dhënat e kërkuara dhe klikoni Dërgo. Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:
   

Datë Valuta   Data e proçesimit të transaksionit nga Banka 
Data e Transaksionit  Data e proçesimit të transaksionit në Mobile Banking. 
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Nr. i Referencës
së Transaksionit  Numri i referencës së transaksionit përkatës
Përshkrimi   Narrativa e çdo transaksioni të kryer (e plotësuar nga sistemi, apo nga Klienti gjatë  
    kryerjes së transfertës)
Shuma Debi/ Kredi  Shuma e transaksionit që është debituar ose kredituar. Shuma është e shprehur në  
    monedhën e llogarisë. 
Statusi    Statusi aktual i transaksionit. 

4. Administrimi i Kartave

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi administron kartat e tij personale, të debitit dhe kreditit, duke patur një tablo 
përmbledhëse të tyre si dhe duke kontrolluar detajet dhe lëvizjet e secilës. Në menunë kryesore klikoni Administrimi 
i Kartave dhe do t’ju shfaqen opsionet si në ekranin e mëposhtëm:
   

4.1 Kartat e Debitit

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të shohë detajet e kartave të tij të debitit, të lidhura me llogaritë e  tij 
rrjedhëse. 

 1. Klikoni Karta Debitit → Detajet e Kartës së Debitit dhe do t’ju shfaqet ekrani i mëposhtëm: 
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 2. Nga lista e kartave që do t’ju shfaqet, zgjidhni kartën për të cilën kërkoni të dini detajet.  
 Të dhënat e kartës do të listohen si më poshtë:

Numri i Kartës  Është kodi me 16 shifra që identifikon kartën. Në ekran do të shfaqen vetëm 
    4 shifrat e para dhe 4 të fundit.
Data e Hapjes  Është data e emetimit të kartës
Data e Skadencës  Është data e skadencës së kartës, e cila është e printuar dhe mbi kartë
Statusi    Paraqet statusin aktual të kartës.  
Limiti i tërheqjes cash Është limiti maksimal ditor i tërheqjeve që mund të kryhen në ATM.
Limiti POS   Është limiti maksimal ditor i blerjeve që mund të kryhen në POS.

4.2 Kartat e Kreditit

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të shohë detajet e Kartave të tij të Kreditit. Kartat e Kreditit që i përkasin 
klientit listohen në ekranin përmbledhës.

Klikoni në menunë Karta Kreditit dhe zgjidhni opsionin që dëshironi.

 1.Nëse dëshironi të kontrolloni të dhënat e Kartës suaj të Kreditit, klikoni Detajet e Kartësë Kreditit dhe  
 përzgjidhni nga lista kartën për të cilën dëshironi të dini të dhënat. Detajet do të shfaqen si më poshtë:
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 2. Nëse dëshironi të kontrolloni lëvizjet (blerjet) e Kartës së Kreditit, klikoni në menunë 
 Aktiviteti i Kartës së Kreditit. Zgjidhni nga menuja kartën dhe periudhën për të cilën doni të   
 kontrolloni lëvizjet dhe klikoni butonin Dërgo. Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:  
   
   

Numri i Kartës  Është kodi me 16 shifra që identifikon kartën. Në ekran do të shfaqen vetëm 
    4 shifrat e para dhe 4 të fundit.
Data e Skadencës  Është data e skadencës së kartës, e cila është e printuar dhe mbi kartë
Statusi    Paraqet statusin aktual të kartës.  
Limiti i tërheqjes cash Është limiti maksimal ditor i tërheqjeve që mund të kryhen në ATM.
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Limiti POS    Është limiti maksimal ditor i blerjeve që mund të kryhen në POS.
Limiti i Kredititimit   Është limiti maksimal i kreditit për kartën e përzgjedhur
Shuma e Pagesës së fundit  Shuma e pagesës së fundit të kryer
Data e Pagesës së fundit   Data e pagesës së fundit të kryer (DD-MM-YYYY)
Data e Pagesës së 
ardhshme minimale   Data kur duhet të kryhet pagesa (shlyerja) e ardhshme minimale 
     (DD-MM-YYYY)
Shuma e Pagesës 
së ardhshme minimale  Shuma e ardhshme minimale që duhet të shlyhet 
Monedha    Monedha në të cilën është lëshuar Karta

5. Depozitat

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të shohë detajet e Depozitave me Afat. 

 1. Në menunë kryesore klikoni Depozitat → Detajet e Depozitës:
   

 

 2. Në ekran do të shfaqen të listuara të gjitha Depozitat me Afat. Klikoni mbi Numrin e Depozitës për  
 të cilën dëshironi të shihni detajet. Do ju shfaqet ekrani i mëposhtëm:
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Identiteti i Klientit   Numri i Klientit në Bankë 
Numri i Depozitës   Numri i depozitës me afat në formatin e Bankës
Emri i Produktit  Emri i depozitës  
Monedha   Monedha në të cilën është hapur depozita
Data e Hapjes  Data në të cilën është celur depozita
Data e Maturimit  Data në të cilën maturohet depozita
Shuma e Principalit   Shuma fillestare e depozituar
Norma e Interesit  Norma e interesit që aplikohet për depozitën 

6. Detajet e Kredisë 

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të  shohë detajet e Kredisë së tij. 

 1. Në menunë kryesore klikoni Kreditë → Detajet e Kredisë:
   

 2. Në ekranin që ju shfaqet klikoni Numri i Kredisë dhe do të merrni pamjen e mëposhtme: 
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Numri i Kredisë   Numri i kredisë në Bankë 
Emri i Klientit    Emri i klientit që ka marrë kredinë 
Currency    Monedha e kredisë 
Data e Maturimit   Data e maturimit të kredisë
Shuma e Kredisë   
së Disbursuar    Shuma e kredisë që është disbursuar
Balanca e Principalit    Balanca e kredisë në ditën e dhënë 
Data e Pagesës Pasardhëse  Data e pagesës së këstit të rradhës/ pasardhës 
Shuma e Këstit Pasardhës  Shuma që do paguhet në këstin e rradhës 

7. Transfertat

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi administron të gjitha transfertat që dëshiron të kryejë, si brenda ashtu edhe 
jashtë Bankës. Transfertat që mund të kryhen nëpërmjet Mobile Banking janë Transfertat Midis Llogarive Perso-
nale, Transfertat Brenda Llogarive të Bankës dhe Transfertat Brenda Vendit.

7.1 Transferta Midis Llogarive Personale 

Kjo menu i jep mundësi Përdoruesit të kryejë një transfertë nga njëra llogari e tij tek një llogari tjetër e tij brenda 
Bankës. Transferta midis llogarive personale mund të bëhet midis çdo dy llogarive rrjedhëse/ kursimi, mjafton që ato 
të jenë në emër të të njëjtit Përdorues. 

 1. Në menunë kryesore klikoni Transfertat → Brenda Bankës → Transfertë Midis Llogarive 
 Personale. Do ju shfaqet pamja e mëposhtme:
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Referenca e Përdoruesit [Jo e detyrueshme]
    Vendosni një kod reference për transfertën
Llogaria Dërguese  [E detyrueshme; Lista e llogarive] 
    Zgjdhni nga lista e llogarive tuaja llogarinë nga e cila dëshironi të    
    kaloni fondet. Llogaritë janë në formatin IBAN. 
Llogaria Përfituese  [E detyrueshme, Lista e llogarive] 
    Zgjidhni llogarinë ku dëshironi të kaloni fondet. Llogaritë janë në formatin IBAN.
Shuma e Transfertës  [E detyrueshme] 
    Vendosni shumën që dëshironi të transferoni. Kini parasysh që shuma duhet të jetë  
    e shprehur në mondedhën e llogarisë ku kalojnë/ kreditohen fondet. 
Detajet   [Jo e detyrueshme] Vendosni përshkrimin e pagesës

 2. Plotësoni të dhënat që kërkohen dhe klikoni Dërgo. Do ju shfaqet ekrani i verifikimit si më poshtë:
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 3. Klikoni butonin Konfirmo për të kryer transfertën, ose Ndrysho nëse dëshironi të ndryshoni të dhënat.  
 Pasi është klikuar butoni Konfirmo shfaqet ekrani i konfirmimit; 
   

Info: Në rast se në momentin kur ju jeni duke kryer pagesën, sistemi operativ i Bankës është në aktivitetin e 
mbylljes ditore, ju do të merrni një mesazh njoftues se transaksioni do të proçesohet sapo mbyllja ditore të 
përfundojë.

7.2 Transferta Brenda Llogarive të Bankës 

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të kryejë transferta nga llogaria e tij drejt llogarive të tjera brenda Bankës.   

 1. Në menunë kryesore klikoni Transfertat → Brenda Bankës → Transfertë Brenda Llogarive të  
 Bankës. Do ju shfaqet pamja e mëposhtme:
   

Referenca e Përdoruesit [Jo e detyrueshme]
    Vendosni një kod reference për transfertën
Llogaria Dërguese  [E detyrueshme; Lista e llogarive] 
    Zgjdhni nga lista e llogarive tuaja llogarinë nga e cila dëshironi të kaloni fondet. 
    Llogaritë janë në formatin IBAN. 
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Llogaria Përfituese  [E detyrueshme] 
    Shkruani numrin e llogarisë ku dëshironi të transferoni fondet, në formatin IBAN.
Shuma e Transfertës  [E detyrueshme] 
    Vendosni shumën që dëshironi të transferoni. 
Monedha    [E detyrueshme]
    Zgjidhni nga lista monedhën e transfertës
Detajet   [Jo e detyrueshme] 
    Vendosni përshkrimin e pagesës

 

 2. Plotësoni të dhënat që kërkohen dhe klikoni Dërgo. Do ju shfaqet ekrani që verifikon të dhënat e 
 pagesës si më poshtë:
   

 

 3. Klikoni butonin Konfirmo për të kryer transfertën, ose Ndrysho nëse dëshironi të ndryshoni të dhënat.  
 Pasi është klikuar butoni Konfirmo shfaqet ekrani i konfirmimit, pagesa është kryer; 
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7.3 Transferta Brenda Vendit 

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të kryejë pagesa nga llogaria e tij drejt një llogarie tjetër në një Bankë 
brenda vendit. Transfertat brenda vendit mund të kryhen vetëm në monedhën vendase, LEK.

 1. Në menunë kryesore klikoni Transfertat → Brenda Vendit → Transfertë Brenda Vendit. 
 Do ju shfaqet pamja e mëposhtme:
   

Referenca e Përdoruesit  [Jo e detyrueshme]
     Vendosni një kod reference për transfertën
Llogaria Dërguese   [E detyrueshme; Lista e llogarive] 
     Zgjdhni nga lista e llogarive tuaja llogarinë nga e cila dëshironi të   
     kaloni fondet. Llogaritë janë në formatin IBAN. 
Emri i Përfituesit   [E detyrueshme] 
     Vendosni emrin dhe mbiemrin e përfituesit të transfertës
Llogaria e Përfituesit   [E detyrueshme] 
     Shkruani numrin e llogarisë ku dëshironi të transferoni fondet, në formatin IBAN.
Detajet e Bankës Përfituese/ [E detyrueshme]
Kodi SWIFT    Vendosni kodin SWIFT të Bankës së përfituesit
Shuma e Transfertës   [E detyrueshme] 
     Vendosni shumën që dëshironi të transferoni. 
Monedha     [E paracaktuar]
     Transfertat brenda vendit mund të kryhen vetëm në monedhën 
     vendase- LEK, prandaj monedha është e paracaktuar. 
Detaje të tjera/   [E detyrueshme]
Komisionet    Zgjidhni një nga opsionet kush i paguan komisionet e pagesës.
Detajet    [Jo e detyrueshme] 
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     Vendosni përshkrimin e pagesës

 2. Plotësoni të dhënat që kërkohen në ekranin pauses dhe klikoni Dërgo. Do ju shfaqet ekrani që 
 verifikon të dhënat e pagesës si më poshtë:
   

 3. Klikoni butonin Konfirmo për të kryer transfertën, ose Ndrysho nëse dëshironi të ndryshoni të dhënat.  
 Pasi është klikuar butoni Konfirmo shfaqet ekrani i konfirmimit, pagesa është kryer; 
   

8. Pagesa e Faturave

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të kryejë pagesat e faturave mujore të shërbimeve utilitare (të tilla si 
Ujësjellës, Energji Elektrike/ CEZ, Albtelekom dhe Operatorë Celularë) si edhe pagesat për Buxhetin e Shtetit (Pag-
esa për Zyrën e Taksave, për Degën e Thesarit dhe Doganat).

8.1 Regjistrimi i Faturë Paguesit
Para se të mund të paguani faturën kundrejt një institucioni, duhet të regjistroni paraprakisht për të Faturë Paguesin. 
Ky veprim do të kryhet vetëm një herë për çdo Faturë Pagues. Një kompani mund të ketë më shumë se një Faturë 
Pagues. 

 1. Në menunë kryesore zgjidhni Pagesa Faturash. Do ju shfaqet pamja e mëposhtme:
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 2. Klikoni Regjistro Faturë Paguesin. Nëse nuk keni Faturë Pagues të regjistruar do t’ju shfaqet ekrani  
 si më poshtë:
   

 3. Klikoni butonin Shto Faturë Pagues dhe do ju shfaqet ekrani më poshtë:
   

ID e Klientit   [E paracaktuar] 
    Numri i Klientit në Bankë
Zgjidh Faturë Paguesin [E detyrueshme; Listë]
    Zgjidhni nga lista kompaninë ndaj së cilës dëshironi të paguani faturat. 
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Numri i Klientit  [E detyrueshme]
për Kompaninë  Është nje kod që identifikon klientin pranë kompanisë ofruese të shërbimit   
    (ai mund të jetë numri i kontratës, numri i klienit, numri i telefonit celular, etj) 
Emërtimi i shkurtuar  [E  detyrueshme]
    Vendosni një emërtim të shkurtër për të identifikuar Faturë Paguesin.

Info: Numri i Klientit për Kompaninë do të plotësohet sipas llojit të Kompanisë:
Numri i telefonit → Telekomunikacion
Kodi i Abonentit → Albtelekom
Numri i kontratës → Ujësjellës dhe CEZ
Emri i Degës së Thesarit → Zyra  Tatim–Taksa/ Thesar/ Doganë
 

 4. Plotësoni të dhënat që kërkohen dhe klikoni Dërgo. Do ju shfaqet ekrani që verifikon të dhënat e   
 Faturë Paguesit:
   

 
 5. Klikoni butonin Konfirmo dhe do ju shfaqet ekrani i mëposhtëm i konfirmimit, Faturë Paguesi është  
 regjistruar dhe ju mund të kryeni pagesa faturash.
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8.2 Pagesa e Faturës

Pasi e keni bërë regjistrimin e Faturë Paguesit, ju mund të kryeni pagesa faturash.

 1. Në menunë kryesore zgjidhni Pagesa Faturash dhe më pas zgjidhni nga lista Faturë Paguesin/ Kom 
 paninë faturën e së cilës dëshironi të paguani. Do ju shfaqet pamja e mëposhtme:
   

Llogaria dërguese  [E detyrueshme; Lista e llogarive]
    Zgjdhni nga lista e llogarive tuaja llogarinë nga e cila dëshironi të paguani   
    faturën. Llogaritë janë në formatin IBAN. 
Zgjidh Faturë Paguesin [E detyrueshme] 
    Zgjidhni nga lista e Faturë Paguesve atë që dëshironi të paguani.  
Kodi i Abonentit  [E paracaktuar] 
    Kodi plotësohet automatikisht nga të dhënat që janë hedhur në momentin e   
    regjistrimit të Faturë Paguesit
Numri i Faturës  [E detyrueshme] 
    Vendosni numrin e faturës që dëshironi të paguani
Numri i Telefonit  [E detyrueshme] 
    Vendosni numrin e telefonit për të cilin dëshironi të paguani faturën
Muaji    [E detyrueshme; Listë] 
    Zgjidhni nga lista muajin dhe vitin për të cilin do paguani faturën
Qyteti/ Zona   [E detyrueshme] 
    Zgjidhni nga lista qytetin në të cilin banoni
Shuma e Transfertës  [E detyrueshme] 
    Vendosni shumën që detyroheni sipas faturës
Përshkrimi   [Jo e detyrueshme] 
    Vendosni detaje të pagesës/ faturës
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 2. Plotësoni të dhënat që kërkohen dhe klikoni Dërgo. Do ju shfaqet ekrani që verifikon të dhënat e 
 pagesës dhe më pas ai i konfirmimit:
   

9. Administrimi i Përfituesit

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të regjistrojë përfitues të paracaktuar të pagesave të tij, kryesisht atyre 
të cilëve u kryen pagesa periodike. Regjistrimi paraprak i Përfituesve të pagesave thjeshton dhe shkurton kohën e 
kryerjes së pagesave.

 1. Në menunë kryesore klikoni Administrimi i Përfituesit dhe do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:
   

 

 2. Zgjidhni nga lista Tipi i Transaksionit llojin e transfertës për të cilën dëshironi të regjistroni përfitues  
 dhe klikoni butonin Krijo Përfitues. Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:
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10. Shërbimet e Mia

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi administron llogarinë e tij Mobile Banking. Atij i ofrohet mundësia për të ven-
dosur  emërtime për llogaritë e tij personale, informacion për kursin ditor të këmbimit si dhe një llogari personale 
poste elektronike që i mundëson komunikimin direkt me Bankën.

10.1  Vendos Emërtimin e Llogarisë 
Nëpërmjet këtij opsioni Përdoruesi mund të zgjedhë një llogari personale të tij dhe t’i vendosë një emërtim. Emër-
timet mund t’u vendosen llogarive rrjedhëse dhe të kursimit dhe do të shfaqen në të gjitha transaksionet, në vend 
të numrit të llogarisë. Nëpërmjet emërtimit Përdoruesi e ka më të thjeshtë identifikimin e llogarive, krahasuar me 
përdorimin e numrave të llogarive. 

 1. Në menunë kryesore zgjidhni Shërbimet e Mia → Vendos Emërtimin e Llogarisë dhe do ju   
 shfaqet pamja e mëposhtme: 
   

 2. Do ju shfaqet lista e të gjitha llogarive rrjedhëse dhe të kursimit për të cilat duhet të plotësoni fushën  
 Emërtimi i shkurtuar i llogarisë, duke vendosur emërtimin që dëshironi për secilën prej tyre, dhe 
 shtypni butonin Ruaj. Do ju shfaqet mesazhi konfirmues, që emërtimi i llogarisë u ruajt me sukses: 
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10.2  Kursi i Këmbimit Valutor

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të informohet mbi kursin ditor të këmbimit të Bankës. 

Klikoni Kursi i Këmbimit Valutor në menunë Shërbimet e Mia dhe do ju shfaqet pamja e mëposhtme. Ekrani 
paraqet për monedhat kryesore kursin e blerjes, shitjes dhe kursin mesatar.  
   

10.3 Mesazhet

Nëpërmjet kësaj menuje Përdoruesi mund të përdorë një postë elektronike brenda apliakcionit Mobile Banking për 
të dërguar, marrë dhe kontrolluar mesazhe të drejtpërdrejta me Bankën. 
Klikoni Mesazhet në menunë Shërbimet e Mia. Më pas zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme:

 1. Klikoni Dërgo Mesazh nëse dëshironi të dërgoni një mesazh të ri dhe do ju shfaqet pamja e mëposht 
 me.  Zgjidhni tematikën dhe subjektin e mesazhit nga lista e opsioneve të paraqitura, shkruani tekstin dhe  
 më pas shtypni Dërgo. Nëse zgjidhni opsionin në fund të faqes, do të njoftoheni me një e-mail kur 
 mesazhi juaj të marrë përgjigje. 
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 2. Klikoni Inbox për të parë të gjithë mesazhet e ardhur në llogarinë tuaj. Do ju shfaqen të gjithë 
 mesazhet e marrë si në ekranin më poshtë. Për të lexuar mesazhin klikoni mbi Dërguesin:
 

 

 3. Klikoni I Dërguar nëse dëshironi të kontrolloni mesazhet që i keni dërguar Bankës. Do ju shfaqet   
 pamja  e mëposhtme me detajet e mesazhit të dërguar:
 

Info: Në aplikacionin Java menuja e Mesazheve është e kufizuar, Përdoruesi mundet vetëm të lexojë mesazhet 
e marra dhe jo të dërgojë mesazhe pranë Bankës.
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10.4 Ndryshimi i Fjalëkalimit

Nëpërmjet këtij opsioni Përdoruesi mund të ndryshojë Fjalëkalimin Hyrës, ose Fjalëklimin e Transaksionit.  

 1. Klikoni në menunë kryesore butonin Ndrysho Fjalëkalimin dhe do ju shfaqet ekrani i mëposhtëm: 
   

 

 2. Zgjidhni nga lista cilin Fjalëkalim dëshironi të ndryshoni dhe shtypni Ndrysho.
   

 

 

 3. Vendosni Fjalëkalimin e vjetër dhe më pas atë të riun dhe shtypni Ndrysho. Do të merrni një 
 mesazh konfirmimi për ndryshimin e Fjalëkalimit. Në vendosjen e Fajlëkalimit të ri duhet të mbani 
 parasysh regullat që duhet të ndiqen.

Ju urojmë punë të mbarë me shërbimin Raiffeisen DIREKT, Mobile 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


