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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 përdorin ose do të jenë përdorues të rinj të platformës Digjitale 

Raiffeisen ON dhe kartës së debitit (VISA dhe MasterCard), gjatë periudhës 1 Shtator 2020 – 

31 Dhjetor 2020, Departamenti i Marketingut dhe Departamenti i Card Business & Digital 

Banking, nxjerrin këtë Rregullore: 

 

1. Lloji i lojës promocionale 

a) Duke filluar nga data 1 Shtator 2020 deri 31 Dhjetor 2020, Raiffesen Bank Sh.a do të 

organizojë një lojë promocionale për klientët individë që janë përdorues të rinj ose 

ekzistues të platformës digjitale Raiffeisen ON mobile. 

b) Çdo muaj do të hidhet një shorte për të nxjerre dy fitues.  

-     Një çmim për përdoruesit e Raiffeisen ON që kryejnë një hyrje të suksesshme nga platforma 

nëpërmjet celularit dhe një blerje të suksesshme me kartën e debitit në pikat e shitje POS 

brenda muajit. 

-    Një çmim për klientët e rinj që shkarkojnë për herë të parë aplikacionin Raiffeisen ON dhe 

kryejnë një hyrje në muaj dhe një transaksion të suksesshëm me kartën e debitit në POS.  

c) Në lojën promocionale do të konsiderohen të vlefshme hyrje e suksesshme në Raiffeisen 

ON mobile dhe njëkohësisht kryerja e suksesshme e transaksionit me kartë debiti në pikë 

shitje POS (përfshirë pagesat në Internet). 

 

2. Afati i lojës, sipas parashikimit të organizatorit 

a) Loja promocionale do të zhvillohet gjatë periudhës 1 Shtator 2020 deri 31 Djetor 2020. 

b) Cdo muaj do te jepen dy çmime. Shorteu do të hidhet më datë 10 (dhjetë) të muajit 

pasardhës. Në rast se data 10 e muajit bie në ditë pushimi shorteu do të hidhet në ditën e 

punës pasardhëse sipas datave më poshtë.  

c) Ditët kalendarike janë ato ditë kur të gjithë klientët mund të aksesojnë platformën dhe të 

kryejnë veprime me kartë. 

d) Ditët që përbëjnë kalendarin promocional janë: fillon më 1 Shtator 2020 dhe mbaron më 

31 Dhjetor 2020 
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e)   Dita që hidhet shorteu për dy çmimet fituese do të jenë data: 12 Tetor 2020; 10 Nëntor 

2020; 10 Dhjetor 2020; 11 Janar 2021. 

3. Numri i çmimeve dhe mënyra e shpërblimit të fituesve 

 

a) Në fund të çdo muaji do të ketë 2 fitues (gjithsej 8 fitues). Çmimet konsistojnë në: aparat 

celular smartphone dhe Electric Scooters. 

i. Për shorteun e mujit shtator (1-30 shtator 2020); shorteu do te hidhet më date 12 

tetor 2020 dhe çmimet do të jenë dy electric scooter.  

ii. Për shorteun e muajit tetor (1-31 tetor 2020); shorteu do të hidhet më date 10 nëntor 

2020 dhe çmimet do të jenë dy smartphone.  

iii. Për shorteun e muajit nëntor (1-30 nentor 2020); shorteu do të hidhet më 10 dhjetor 

2020 dhe çmimet do të jenë dy electric scooter.  

iv. Për shorteun e muajit dhjetor (1-31 dhjetor 2020); shorteu do të hidhet më 11 janar 

2020 dhe çmimet do të jenë dy smartphone. 

b) Shorteu do të zhvillohet në datë 10 të cdo muaji pasardhes (ose ne diten pasardhese te 

punes, ne rastet kur data 10 eshte dite pushimi), në degen Premium ETC, Tirane, ne oren 

17:00. Për çdo shorte, njoftimi për orën dhe vendin e sakte se ku do të zhvillohet shorteu 

do të depozitohet prane AMLF dhe organit tatimor, 20 (njëzet) ditë përpara datës së 

zhvillimit të shorteut. 

4. Kosto për pjesëmarrësit 

 

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

pjesëmarrjen në këtë promocion. Ata janë të ftuar të përdorin platformen digjitale 

Raiffeisen ON mobile dhe kartën e debitit sipas kushteve të përcaktuara për të qenë pjesë 

e shorteut. 

 

5. Vlera monetare e çmimeve të ofruara: 

 

a) Do te jeoen gjithsej 8 cmime:  4 aparate smartphone dhe 4 electric scooter. 

b) Vlera monetare e secilit prej cmimeve eshte rreth 50,000 lekë (pesëdhjete mijë). 

 

 

6. Numri i parashikuar i pjesëmarrësve në lojë 

a)  Numri i parashikuar i pjesëmarrësve në lojë do të jetë rreth 5.000 klientë.  

b)  Probabiliteti:  0.04% /klient 

7. Kufizimet  

 

a) Nuk konsiderohet hyrje e suksesshme në Raiffeisen ON mobile nëse klienti nuk shkarkon 

aplikacionin dhe nuk bën një hyrje të suksesshme në aplikacion mobile pas aktivizimit të 

tij.  
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b) Nuk konsiderohen transaksione të vlefshme me kartë për lojën promocionale ato veprime 

që rezultojnë të pasuksesshme ose për të cilat ka më pas veprim të kthimit mbrapsht të 

vlerës (refund).   

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

përjashtohet nga ky shorte. Këtij rregulli i nënshtrohen edhe kartat shtesë për këtë kategori. 

 

8. Mekanizmi i promocionit   

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

klientët e Raiffeisen Bank Sh.a që janë përdorues të regjitruar në Raiffeisen ON mobile dhe të 

gjithë klientët që e shkarkojnë dhe aktivizojnë aplikacionin gjatë periudhës promocionale dhe 

janë kartë mbajtës të kartës së debitit të lëshuar nga Raiffeisen Bank, MasterCard në lekë ose 

euro ose Visa në lekë: 

Klientët ekzistues 

- Hyrja një herë në muaj në Raiffeisen ON mobile dhe kryerja e një trasaksioni të 

vlefshëm në POS me kartën e debitit  

Klientet e rinj 

- Shkarkimi dhe aktivizimi i Raiffeisen ON mobile  

- Hyrja një herë në muaj në Raiffeisen ON mobile dhe kryerja e një transaksioni të 

vlefshëm në POS me kartën e debitit  

 

a) Çdo fund muaji do të gjenerohet një listë për klientët ekzistues dhe një listë për klientët e 

rinj të Raiffeisen ON mobile që plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e shorteut dhe që kanë 

në përdorim një kartë debiti Visa ose MasterCard nga Raiffeisen Bank dhe që përmbushin 

kriteret për të qenë pjesë e përzgjedhjes. 

b) Klientët e rinj konsiderohen të tillë vetëm për muajin që bëjnë aktivizimin e parë të 

Raiffeisen ON mobile. Në muajtë e tjerë ata janë pjesë e promocionit nëse plotësojnë 

kushtet, por do të konsiderohen si klientë ekzistues.  

c) Me një përzgjedhje të rastësishme, nëpërmjet një programi kompjuterik do të dalin dy emra 

fitues. Secili fitues do të përfitojë paketën një smartphone ose një electric scooter. 

d) Midis datave 1 dhe 9 të çdo muaji, do të përpunohet informacioni për të gjithë klientët.  

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

së debitit i maskuar që shpall kartëmbajtësin fitues. 

f) Për daten dhe oren e hedhjes se 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. 

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

kompjuterik do të dalë një emër fitues për klientët ekzistues të Raiffeisen ON mobile dhe 

nje emër fitues për klientët e rinj të Raiffeisen ON mobile. 

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

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

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

Raiffeisen Bank.  
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i) Mbas shpalljes se fituesve, organizatori i lojes do të përzgjedhë edhe 2 emra të tjerë 

(rezervë) vetëm në prani të komisionit, për secilën kategori, të cilëve do t’u akordohet 

çmimi në rast se ndonjë prej fituesve, nuk përgjigjet, nuk paraqitet në afatin e caktuar apo 

refuzon çmimin e ofruar nga banka. 

j) Klienti fitues duhet të paraqitet pranë degës më të afërt të Raiffeisen Bank brenda datës  20 

(njëzet) të muajit që hidhet shorteu. 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 kaloje çmimin klientit tjetër të perzgjedhur si fitues. 

 

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

loje promocionale. 

 

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

promocionale. 
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