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RREGULLORE 

Mbi mënyrën e organizimit të lojës promocionale 

 

Me qëllim që të përcaktohen rregullat dhe mënyra e organizimit të lojës promocionale për 

klientët individë, të cilët do të aplikojnë dhe përfitojnë një Kredi Personale gjatë periudhës  

1 Nëntor - 31 Janar 2021, Departamenti i Marketingut dhe Departamenti i Menaxhimit të 

Produkteve dhe Segmentit PI, nxjerrin këtë Rregullore: 

 

1. Lloji i lojës promocionale 

 

a) Duke filluar nga data 1 Nëntor 2020 deri 31Janar 2021, Raiffesen Bank Sh.a do të 

organizojë një lojë promocionale për klientët individë që aplikojnë dhe përfitojnë një Kredi 

Personale gjatë periudhës së shorteut. 

b) Në fund të periudhës, konkretisht në datën 14 Shkurt 2021 do të hidhet një shorte për të 

nxjerrë një fitues nga klientët që kanë aplikuar dhe perfituar një Kredi Personale gjatë kësaj 

periudhe.  

c)  Në lojën promocionale do të konsiderohen të vlefshme vetëm lëvrimet e suksesshme të 

Kredive Personale të aplikuara dhe disbursuara gjatë periudhës së shorteut. 

 

2. Afati i lojës, sipas parashikimit të organizatorit 

 

a) Loja promocionale do të zhvillohet gjatë periudhës 1 Nëntor 2020 deri 31 Janar 2021. 

b) Në përfundim të periudhës do të jepet një çmim. Shorteu do të hidhet më datë 14 

(katërmbëdhjetë) Shkurt 2021.  

c) Ditët kalendarike janë ato ditë kur të gjithë klientët mund të aplikojnë për Kredi Personale. 

d) Ditët që përbëjnë kalendarin promocional janë: fillon me 1 NëntorTetor 2020 dhe mbaron 

me 31 Janar 2021. 

e)   Dita që hidhet shorteu për çmimin fitues do të jenë data 14 Shkurt 2021. 

 

3. Numri i çmimeve dhe mënyra e shpërblimit të fituesve 

 

a) Në fund të periudhës së shorteut do të ketë 1 (një) fitues. Çmimi konsiston në një makinë 

me vlerë rreth 22,000 Euro. 

b) Shorteu do të zhvillohet në datë 14 Shkurt 2021. Hedhja e shorteut, do të bëhet në ambientet 

e Degës Premium të Raiffeisen Bank sh.a., në qendrën Tregtare “Galeria”, ETC, kati 0, me 

datë 14.02.2021. Shorteu do të transmetohet Live në rrjetet sociale të bankës në orën 13:00. 

Organizatori i lojës, Raiffeisen Bank sh.a., 20 (njëzet) ditë përpara datës së ndarjes së 

çmimeve, duhet të depozitojë pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit dhe 
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organit tatimor ku subjekti është i regjistruar, njoftimin për datën dhe orën e ndarjes së 

çmimeve 

 

4. Kosto për pjesëmarrësit 

 

a) Klientët individë që do të jenë pjesë e kësaj loje promocionale nuk kanë kosto shtesë për 

pjesëmarrjen në këtë promocion.  

 

5. Vlera monetare e çmimeve të ofruara: 

 

a) Cmimi që do të jepet për fituesin do të jetë: makinë me karakteristikat si më poshtë: 

Karakteristikat e mjetit: 

- Modeli:   Ford Focus Active 1.0 Ecoboost 

- Vëllimi (I):  1.0 

- Marshet:   Auto 

- Fuqia KF:   125 

Karakteristikat Teknike 

Numri i cilindrave:    3 

Shpejtësia maksimale (km/h)  173 

Konsumi mesatar (l/100km)  4.9 

Emetimet CO2 (gr/km):  118 

Serbatori (ltr):    40 

Volumi bagazhit (ltr):   400 

Përmasat (Gajt/Gjer/Lar)  4,138/1,780/1,552 

Pesha boshe (kg):   1,165-1,297 

Ngjyra:     Bronz 

Materiali i brendshëm:  Anti-alergjik 

 

b) Vlera monetare e cmimit është rreth 22,000 Euro (njëzet e dy mijë). 

 

Cmimi total (perfshire zhdoganimin dhe TVSH)   22,000 Euro 
Garancia 5 vjet ose 100,000 kilometra (kush te plotesohet me pare)  

 

6. Numri i parashikuar i pjesëmarrësve në lojë 

 

a)  Numri i parashikuar i pjesëmarrësve në lojë do të jetë rreth 4.000 klientë.  

b)  Probabiliteti:  0.025 % /klient 

 

7. Kufizimet 

  

a) Nuk konsiderohen të suksesshme ato aplikime të cilat nuk janë disbursuar gjatë periudhës 

së shorteut. 
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b) Perjashtohen nga shorteu kreditë e aplikuara dhe të disbursuara dhe që më pas janë mbyllur, 

pasi klientët janë tërhequr brenda 14 diteve nga dita e disbursimit të kredisë. Mbyllja e 

kredisë duhet të jetë bërë brenda periudhës së kalendarit promocional. 

c) Stafi i Raiffeisen Bank Sh.a, Raiffeisen Invest Sh.a dhe Raiffeisen Leasing Sh.a. do të 

përjashtohet nga ky shorte. 

 

8. Mekanizmi i promocionit   

 

a) Konsiderohen të kualifikuar për të marrë pjesë në lojën promocionale (eligible) të gjithë 

klientët e Raiffeisen Bank Sh.a. të cilët do të aplikojnë dhe përfitojnë një Kredi Personale 

gjatë periudhës se kalendarit promocional. 

b) Midis datave 1 Shkurt 2021 dhe 12 Shkurt 2021, do të përpunohet informacioni për të 

gjithë klientët dhe do të gjenerohet një listë me të gjithë klientët që përmbushin kriteret për 

të qenë pjesë e lojës promocionale. 

c) Elementi që përcakton fituesin është Emri, Mbiemri, NRP, Qyteti/Rrethi dhe numri i 

kredisë që shpall fituesin. 

d) Për datën dhe orën e hedhjes së shorteut, klientët do të marrin dijeni me anë të njoftimeve 

që do të publikohen në faqen zyrtare të bankës, si dhe në rrjetet sociale të bankës. 

e) Në datën e hedhjes së shorteut, me një përzgjedhje të rastësishme nëpërmjet një programi 

ëik do të dalë një emër fituesi. Ky program është ndërtuar nga Divizioni i TI-së pranë 

Raiffeisen Bank. Në këtë proces është siguruar që të mos ketë ndërhyrje njerëzore, por të gjitha 

të dhënat gjenerohen automatikisht nga sistemi i kredisë. File me të dhënat e klientëve 

ngarkohet në sistemin e ndërtuar, i cili zgjedh në mënyrë rastësore një emër nga lista. 

f) Njoftimi i klientit fitues do të bëhet si më poshtë: 

- Organizatori do të telefonojë klientin e përzgjedhur si fitues, deri në 24 orë nga data e 

hedhjes së shorteut në numrat e telefonit qe klienti ka regjistruar ne sistemet e 

Raiffeisen Bank.  

g) Mbas shpalljes se fituesit, organizatori i lojes do të përzgjedhë edhe 2 emra të tjerë (rezervë) 

vetëm në prani të komisionit, të cilëve do t’u akordohet çmimi në rast se  fituesi, nuk 

përgjigjet, nuk paraqitet në afatin e caktuar apo refuzon çmimin e ofruar nga banka. 

h) Klienti fitues duhet të paraqitet pranë degës më të afërt të Raiffeisen Bank brenda datës  28 

(njëzet e tetë) Shkurt 2021. Nëse klienti fitues nuk paraqitet në një nga degët e Raiffeisen 

Bank brenda afatit të mësipërm, humb të drejtën e çmimit fitues. Bankës i lind e drejta t’ia 

kalojë çmimin klientit tjetër të përzgjedhur si fitues. 

i) Loja Promocionale mund të ndërpritet vetëm në rastin e rrethanave apo forcave madhore 

për të cilat Raiffeisen Bank nuk është përgjegjëse, dmth rrethana që nuk mund 

parandalohen, ndryshohen apo shmangen dhe në rast të ndonjë urdhëri sipas ligjeve në fuqi 

nga autoritetet shtetërore.  

j) Njoftimi për ndërprerjen e/dhe çdo njoftim tjetër i rëndësishëm në lidhje me Lojën e Fatit 

Promocionale, do të publikohet në faqen zyrtare të Raiiffeisen Bank  
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k) Raiffeisen Bank sh.a. mund të ndryshoje kushtet e kësaj Loje Promocionale, vetëm mbasi 

të ketë marrë miratimin paraprak të AMLF. 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë dhe është e vlefshme deri në përfundim të kësaj 

loje promocionale. 
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