
 
 
KUSHTET E PUNES SE SHERBIMIT UBONLINE 
 
 
Neni 1 

Fjalët me kuptim të veçantë  

Termat e mëposhtëm kurdoherë që fillojnë në këtë Kontratë me shkronjë të madhe, me përjashtim të 
rasteve kur kërkohet ndryshe për shkak te rregullave gramatike dhe kontekstit, do të kenë kuptimin e 
mëposhtëm si në numrin njëjës dhe në atë shumës: 

 “Palë” në të gjitha trajtat, në njëjës apo në shumës, në këtë kontratë është Banka dhe Klienti, përveç 
rasteve kur  referohet në palë të treta. 

 “Klient” i referohet çdo klienti të Bankës, individ apo Shoqëri, i cili ka të paktën një llogari aktive me 
Bankën dhe ka aplikuar në mënyrë të rregullt për të përftuar nga shërbimet e Platformës se Shërbimeve 
Bankare Elektronike “UB Online”. 

 “Përdorues” është personi/at i/e autorizuar nga Klienti që të kryejë veprime nëpërmjet Shërbimit 
Bankar “UB Online” në llogarinë/të e regjistruara në emër të tij apo Shoqërisë pranë Bankës, dhe i cili 
është i pajisur me një fjalëkalim dhe emër identifikues nga Banka. Përdoruesi mund të jetë një person 
i zgjedhur nga Klienti mes personave të cilët mund të veprojnë në llogaritë bankare të saj, dhe për të 
cilët janë depozituar nga Klienti nënshkrimet e tyre në Bankë, si dhe persona të tjerë të cilët mund të 
autorizohen nga Klienti për kryerjen e veprimeve në emër të Shoqërisë në Shërbimin Bankar “UB 
Online” pa qenë nevoja e depozitimit në Bankë të nënshkrimeve. Të drejtat dhe llojin e veprimeve që 
Përdoruesit mund të kryejnë në llogaritë bankare të Shoqërisë nëpërmjet Shërbimit Bankar “UB Online” 
përcaktohen nga Klienti, në përputhje me kushtet e punës dhe shërbimet që ofron Banka nëpërmjet 
shërbimit të sipërpërmendur. 

 “Llogari/të” ka kuptimin e çdo llogarie së bashku ose në veçanti të regjistruara në emër të Klientit në 
Bankë për të cilën është rënë dakord që të kontrollohet dhe/ose të aksesohet nga Përdoruesit 
nëpërmjet Shërbimit Bankar “UB Online”. Llogaria/të në të cilat do të kryhen veprimet nga personi i 
autorizuar përcaktohen në formularin e aplikimit që i bashkëlidhet dhe bëhet pjesë përbërëse e 
kontratës; 

 “Platforma e Shërbimeve Bankare Elektronike “UB Online” (në vijim “Platforma”) është shërbimi i 
ofruar nëpërmjet platformës së shërbimeve elektronike bankare të Bankës me qëllim mundësimin 
e aksesit nëpërmjet kanaleve elektronike të shpërndarjes dhe komunikimit të internetit dhe/ose 
aplikacionin e shkarkuar në aparatin celular sipas kushteve të vendosura dhe të publikuara në 
website-n e saj nga Banka, me qëllim garantimin e aksesit në llogarinë/llogaritë bankare si dhe 
kryerjen e veprimeve në distancë në platformë. 

 “Ditë pune” do të konsiderohet çdo ditë e javës nga e hëna deri të premten, përveç ditëve të 
festave zyrtare. 

 “Orar i shërbimit”do të konsiderohet orari që përdoruesi mund të shfrytëzojë shërbimin e 
Platformës gjatë 7 ditëve të javës (24 orë në ditë), për të kontrolluar llogaritë e tij dhe për të 
dërguar urdhërpagesa, me përjashtim të rasteve kur shfaqen probleme të cilat janë jashtë 
kontrollit të Bankës. 

 “Kushtet e Punës” janë tërësia e rregullave dhe tarifave të përcaktuara nga Banka dhe që rishikohen 
herë pas here, nëpërmjet të cilave Klienti do të kryejë veprime në Platformë.  



 
 “Shumë në dispozicion” ka kuptimin e shumës në dispozicion për tërheqje apo kryerje pagese dhe 

përfshin dhe kreditime në një llogari të Shoqërisë si në formën e kredisë së thjeshtë ashtu dhe në 
formën e overdraftit;  

 “Gjendje llogarie“ ka kuptimin e gjendjes aktuale të llogarisë rrjedhëse të Shoqërisë, e përditësuar 
në mënyrë të vazhdueshme në ditët e punës, e cila përfshin dhe fonde të padisponueshme.  

 “Pagesa“ ka kuptimin e një transferte nga llogaria e Shoqërisë në Bankë në llogari të tjera në emër 
të Shoqërisë apo në emër të të palëve të treta, llogari të cilat mund të gjenden në Bankë apo në 
banka të tjera;  

 “Detaje të sigurisë” nënkuptohen në mënyrë të përgjithshme Emri i Përdoruesit, Fjalëkalimin ose 
Kodin 6-shifror një përdorim, apo elementë të tjerë të cilat mund të përfshihen nga Banka në 
Kushtet e Punës, të cilat përdoren për identifikimin dhe autentifikimin e përfaqësuesve/personave 
të autorizuar të Klientit për kryerjen e veprimeve nëpërmjet shërbimit UB Online. 

 “Pyetje sigurie” ka kuptimin e një procesi vullnetar identifikimi dhe autentifikimi i klientit, i cili kyhet 
nga vetë ky pa qenë e nevojshme prezenca e tij fizike në Bankë, dhe shërben si një element shtes ë 
autentifikimi për të realizuar ri-aktivizimin e marrjes së Shërbimit Bankar “UB Online”.  

 “Gjenerues Pin-i Automatik”është një soft elektronik i cili lidhet drejtëpërsëdrejti me 
celularin/tabletin ku është regjistruar/instaluar aplikacioni duke e kthyer paisjen e klientit 
(celular/tablet) si mbajtës të këtij gjeneruesi. Për aktivizimin e kësaj pajisjeje Klienti do të vërë në 
dispozicion të Bankës një adresë elektronike e-maili si dhe një numër telefoni celular, në momentin 
e aplikimit për shërbimin UB Online.  

 “Aplikacioni UB Online, është aplikacioni i zhvilluar nga banka i publikuar në App Store (për 
telefonat me sistem operativ iOS) dhe Play Store (për telefonat me sistem operativ Android), i cili 
shkarkohet në aparatet telefonike/tablete të Përdoruesve,  të cilët duhet të jenë të përshtatshëm 
me sistemet operative Android dhe/ose iOS të përcaktuara nga Banka për Aplikacionin. Nëpërmjet 
aplikacionit UB  Online mund të kryhen veprimet e dëshiruara dhe të lejuara në platformë.  

 “Mjet i Qëndrueshëm Komunikimi” do të konsiderohet çdo mjet komunikimi, duke përfshirë këtu 
shërbimin e-mail, dërgimin e mesazheve të shkruara në formën e SMS-ve apo të mesazheve të 
tjera automatike të dërguara nëpërmjet Aplikacionit UB Online, të dërguara dhe ofruara vetëm 
nëpërmjet Platformës, i cili lejon dhe siguron se një njoftim apo  informacion i nisur nga një prej 
palëve nënshkruese të kësaj kontrate të adresohet dhe merret personalisht nga marrësi i njoftimit, 
dhe si të tilla mund të konsiderohen mjetet që lejojnë a) që informacioni të jetë i identifikueshëm, 
i kuptueshëm dhe të adresohet personalisht te marrësi, b) i mundëson marrësit ruajtjen e 
informacionit për ta përdorur për referencë në të ardhmen, për një periudhë kohe të mjaftueshme 
për qëllimet e informacionit, c) lejon kopjimin/ riprodhimin e pandryshuar të informacionit të 
ruajtur. 
 

Neni 2 
Objekti i kontratës 
2.1 Kontrata ka si objekt përcaktimin e kushteve, afateve dhe mënyrave sipas së cilave Banka do t’i 

ofrojë Klientit shërbimin bankar të Platformës në përputhje me Kushtet e Punës.  
 
Neni 3 
Baza ligjore 
3.1. Kjo Kontratë lidhet ndërmjet palëve në bazë e në zbatim të legjislacionit civil shqiptar, dhe në 

mënyrë specifike Nenet 659, 686 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Rregulloren “Për 
sistemin dhe instrumentet e pagesave”, Rregulloren nr.28, datë 30.03.2005 “Për mbikëqyrjen e 
transaksioneve bankare në rrugë elektronike” si dhe akte të tjera nënligjore të Bankës së 



 
Shqipërisë. Përveç akteve të mësipërme, palët zotohen të zbatojnë dhe akte të tjera të pa 
përmendura në kontratë sikundër janë zakonet e mira tregtare, për sa kohë këto akte nuk vijnë 
në kundërshtim me ligjet e sipërpërmendura apo me Nenet e vetë kontratës.    

 
Neni 4 
Përshkrimi i shërbimit, lloji i veprimeve, regjistrim i Klientëve dhe  ndryshimet   
4.1 UB Online, është shërbim bankar i ofruar nga Banka sipas Kushteve të Punës në një platformë të 

caktuar elektronike të krijuar prej saj, që i lejon Klientit që nëpërmjet personit/ave të autorizuar të 
cilët i janë njoftuar paraprakisht Bankës, të përzgjedhë dhe kryejë në llogari/të veprime të ndryshme, 
brenda mundësive të aplikacionit të ofruar nga Banka. Veprimet që mund të kryhen në llogari 
përfshijnë, por jo të kufizohen vetëm në to, kryerjen e transfertave dhe/ose pagesave, vendosje 
depozitash, shkëmbime valutore, pagesa faturash utilitare, duke përjashtuar shprehimisht hapjen 
apo mbylljen e llogarive rrjedhëse nga Klienti.  

4.2 Klienti kupton dhe pranon se veprimi apo transaksioni do të konsiderohet i kryer nëpërmjet 
Platformës, vetëm nëse të gjitha hapat e përcaktuara në procedurën e kryerjes së veprimit janë kryer 
me sukses. Gjithsesi ngelet detyrë e Klientit  t’u siguruar nëse transaksioni është kryer plotësisht dhe 
në mënyrë të rregullt, nëpërmjet kontrollit të gjendjes së tij të llogarisë. 

4.3 Me pranimin e kushteve të Shërbimit të ofruar nëpërmjet Platformës, duke klikuar mbi butonin 
“Pranoj”, Klienti deklaron dakordësinë me kushtet e punës së ofrimit të Shërbimit nga Banka. Marrja 
e shërbimit nëpërmjet logimit në Platformë, dhe regjistrimi i veprimit do të  konsiderohet si provë se 
Klienti ka rënë dakord me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të punës së shërbimit të ofruar 
përmes Platformës.  

4.4 Regjistrimi i Klientëve për marrjen e përdorimin e Shërbimit të ofruar përmes Platformës, mund të 
bëhet nëpërmjet paraqitjes së tyre për regjistrim dhe marrjen e Shërbimit pranë Degëve të Bankës, 
ose nëpërmjet një aplikimi online në Platformë, në përputhje me kushtet e punës së publikuara në 
të. Lloji dhe numri i Shërbimeve që mund të marrin klientët si rezultat i aplikimit online mund të jetë 
i njëjtë apo i reduktuar, në krahasim me Klientët të cilët aplikojnë për marrjen e Shërbimit në Degët 
e Bankës.  

4.5 Palët bien dakord se Banka, përkundrejt një njoftimi nëpërmjet Mjeteve të Qëndrueshme të 
Komunikimit te dokumentuar nga banka si edhe nepermjet afishimit te njoftimeve ose broshurave 
ne ambientet e bankes, ne faqen zyrtare te internetit ose mjetet e komunikimit masiv të bërë 15 
(pesëmbëdhjetë) dite kalendarike përpara, mund të ndryshojë pjesërisht ose plotësisht Kushtet e 
Punës, komisionet apo tarifat e shërbimit, duke shtuar apo pakësuar shërbimet apo llojet e 
veprimeve, duke ndryshuar komisionet dhe tarifat e shërbimit. Kryerja e veprimeve nga Klienti pas 
marrjes së njoftimit nga Banka, do të konsiderohet si një pranim i kushteve të reja të vendosura për 
shërbimin. 

4.6 Palët bien dakord se Platforma, është një lehtësim që Banka i ofron Klientit, me qëllim kryerjen në 
distancë të veprimeve/transaksioneve me llogarinë/të. Në rast pamundësie për kryerjen e 
veprimeve/transaksioneve nëpërmjet Platformës, Klienti duhet të ndërmarrë të gjitha masat për 
kryerjen e veprimeve/transaksioneve duke u paraqitur në një prej sporteleve të Bankës, 
përfaqësuesi/t ligjor i/të saj apo personat e autorizuar. Në asnjë rast Banka nuk mund të konsiderohet 
përgjegjëse ndaj Klientit apo palëve të treta për dështimin e kryerjes së veprimit apo transaksionit, 
kur ky dështim nuk është rezultat i drejtpërdrejtë i veprimeve apo mosveprimeve të Bankës.  
 

Neni 5   
Autorizimi, kryerja e shërbimit, kërkesat teknike. 



 
5.1 Palët bien dakord se kryerja e një transaksioni nëpërmjet Platformës sipas kushteve të Bankës, 

do të realizohet nëpërmjet përdorimit së bashku të Emrit të Përdoruesit dhe Fjalëkalimit ose 
Gjeneruesit të PIN-it Automatik në platformën elektronike të krijuar nga Banka. Emri i Përdoruesit 
dhe Gjeneruesit të Pin-it Automatik merren në dorëzim në Bankë ose nëpërmjet një Njoftimi nga 
Platforma, në rastin kur veprimet do të kryhen nëpërmjet këtyre pajisjeve.  

 Në rast se veprimet do të kryhen nëpërmjet Aplikacionit UB Online, gjatë procesit të 
aktivizimit të programit gjenerohen këto të dhëna. 

 Në rastin e përdorimit të Aplikacionit UB Online, këto të dhëna do të dërgohen nga Banka 
nëpërmjet një njoftimi. Fjalëkalimi merret ne dorëzim ne adresën e e-mailit, te dhënë ne 
aplikim nga secili Përdorues. 

 Fjalëkalimi i dhënë nga Banka në momentin e krijimit të aksesit në llogari/të do të ndryshohet 
menjëherë nga personi/at i/e autorizuar, duke vendosur një fjalëkalim të ri të personalizuar i 
cili duhet të përmbushë kriteret e përcaktuara nga Banka, për fshehtësinë e të cilit do të jetë 
përgjegjëse Klienti.  

5.2 Në rast se Gjeneruesi i Pin-it si pajisje në pronësi të Bankës dëmtohet/ humbet apo harrohet PIN-
i i saj, Përdoruesi duhet të paraqitet në Bankë. Në rast se Gjenerues i Pin si gjenerues në 
tablet/celularin e klientit dëmtohet/humbet apo harrohet PIN-i i saj Përdoruesi duhet të kryejë 
proçedurën e ri-aktivizimit duke ndjekur procesin e autentifikimit online në Platformë ose duhet 
të paraqitet në Bankë. 

 Në rast se llogaria është bllokuar Përdoruesi duhet të paraqitet në Bankë për zhbllokimin e 
saj ose duhet të presë 24 (njëzet e katër) për të aksesuar shërbimin me kredencialet e hyrjes, 
emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. 

 Nëse Përdoruesi ka harruar Fjalëkalimin, mund të kërkojë një fjalëkalim të ri nga distanca 
(online) duke ndjekur hapat e shpjeguara në faqen e Platformës ose paraqitet në Bankë. Në 
adresën e e-mailit të dhënë në aplikim do të vijë një kod verifikimi i nevojshëm për të 
përfunduar procesin e krijimit të një fjalëkalimi të ri.  

 Banka mund të vendose të aktivizojë një nivel shtese autentifikimi duke përdorur pyetjet e 
sigurisë, për procedura të caktuara. Në të tilla raste, Banka do të konsideroje këtë nivel 
identifikimi të suksesshëm në rast së përdoruesi i përgjigjet saktë një apo më shumë pyetjeve 
që shfaqen gjatë procedurës së identifikimit. Përgjigjet krijohen nga përdoruesi në sektorin  e 
Pyetjeve të Sigurisë. 

 Pyetjet e Sigurisë janë një proces vullnetar identifikimi, i cili zgjidhet nga vetë Klienti për 
përdorim në rast se ky i fundit nuk dëshiron të paraqitet në Bankë për ri aktivizimin e 
Shërbimit Bankar. Nëse Klienti nuk e zgjedh në menynë e Shërbimit Bankar këtë mundësi ri-
aktivizimi, atëherë ky i fundit është i detyruar te paraqitet në Bankë për ri -aktivizim të 
Shërbimit. Pergjigjen e Pyetjes se Sigurisë e vendos vetë Klienti i cili e ruan këtë informacion 
vetë, duke u bërë përgjegjës për mospërhapjen e tij te të tretët.  

5.3 Klienti bie dakord se, çdo veprim apo transaksion i kryer në llogarinë/të e saj nga personat e 
autorizuar nëpërmjet Platformës, do të konsiderohet si një dhënie autorizimi i pa revokueshëm 
për Bankën për të proçeduar me kryerjen e transaksionit të autorizuar. Klienti do të jetë i vetmi 
përgjegjës për sigurinë dhe saktësinë e të dhënave të përcaktuara në veprimet e autorizuara.  

5.4 Veprimet e kryera në përputhje me proçedurën e përcaktuar, dhe që janë autorizuar nga Klienti 
në Platformë do të konsiderohen të vetmet veprime që do të merren parasysh nga Banka për 
realizimin e shërbimit të kërkuar. Asnjë veprim tjetër nuk do të pranohet apo kryhet nga Banka 
nëpërmjet kësaj platforme, cilado qoftë forma e kërkimit nga ana e Klientit, qoftë edhe nëpërmjet 
Mjeteve të Qëndrueshme të Komunikimit. 



 
5.5 Në rast se Klienti do të kuptojë se, të dhënat që ka përdorur për të autorizuar transaksionin janë 

të pa sakta ai/ajo mund të kërkojë nga Banka anulimin/korrigjimin e transaksionit, duke dërguar 
për këtë qëllim një njoftim nëpërmjet e-mailit të sigurt nëpërmjet shërbimit te Platformës, duke 
dhënë instruksione për fshirjen/anulimin e transaksionit, brenda ditës së punës së transaksionit. 
Nëse transaksioni nuk është kryer ende nga Banka sipas specifikimeve dhe kërkesës së klientit, 
me marrjen e informacionit Banka do të ndërmarrë çdo veprim të mundshëm për të realizuar 
fshirjen/anulimin e veprimit. Gjithsesi palët bien dakord se është e pamundur që Banka t’i 
garantojë Klientit fshirjen/anulimin e transaksionit. 

5.6 Çdo pagesë apo kalim tjetër fondesh do të kryhet nga Banka vetëm nëse në ditën e caktuar për 
kryerjen e pagesës apo kalimit, në llogari/të ka fonde të mjaftueshme për përmbushjen e veprimit 
si dhe të pagesës së komisioneve bankare të përcaktuara në Kushtet e Punës në fuqi.  

5.7 Platforma mund të aksesohet nëpërmjet internetit me anë të një prej platformave naviguese të 
sugjeruara nga Banka dhe të publikuara në faqen e logimit përmes një kompjuteri apo tablete 
dhe/ose telefonit celular, ose nëpërmjet aplikacionit bankar UB Online publikuar nga banka ne 
App Store dhe Play Store. Për kryerjen e veprimeve në llogari/të, Klienti duhet të disponojë pajisje 
elektronike me kapacitet të tillë që të respektojnë kërkesat dhe sigurinë teknike të Plat formës. 
Banka nuk mund të konsiderohet përgjegjëse në rast të mos përputhjes së kërkesave teknike apo 
pengesave të vendosura në pajisjet e Klientit, me parametrat e Platformës.  

5.8 Banka nuk mban asnjë përgjegjësi nëse Klienti ka humbur fjalëkalimin apo ai është 
kompromentuar, dhe nuk është vënë në dijeni në kohen e duhur për këtë fakt nga Klienti.  

 
Neni 6 
Detyrimet dhe të drejtat e Klientit 
6.1 Klienti bie dakord dhe kupton se Platforma mundëson nëpërmjet kryerjes së 

veprimeve/transaksioneve nga distanca, kursimin e kohës duke përfituar një shërbim të shpejtë 
e cilësor. Klienti për funksionimin sa më të mirë të marrëdhënies së krijuar nëpërmjet kësaj 
Kontrate, merr përsipër detyrimet e mëposhtme: 

a. Të disponojë një ose disa llogari bankare të hapura pranë Bankës në formën e llogarive 
rrjedhëse, llogari kursimi apo Depozite, të cilat duhet të jenë aktive në momentin e kërkimit 
dhe aktivizimit të shërbimit.  

b. Të paraqesë dhe dorëzojë pranë Bankës çdo dokument që sipas gjykimit të Bankës do të 
gjykohet i nevojshëm për të mundësuar kryerjen e veprimit/transaksionit. Banka rezervon të 
drejtën e refuzimit të kryerjes së çdo veprimi/transaksioni përpara dorëzimit paraprak të 
dokumenteve të kërkuara nga Klienti. Banka nuk do të konsiderohet përgjegjëse për vonesat 
ose mos kryerjes së pagesave, për shkak të mos marrjes në kohë të dokumentacionit të 
kërkuar. 

c. Të përcaktojë saktësisht përpara Bankës emrat e personave të autorizuar për të kryer 
veprime/transaksione në llogari/të e tij, llojin e transaksioneve që dëshiron të kryejë, të 
përcaktojë saktë kompetencat apo kufijtë e veprimeve të tyre.  

d. Në rast të ndryshimit të emrave apo kompetencave të personave të autorizuar, Klienti do të 
njoftojë Bankën brenda një periudhe 24 orëshe (njëzetë e katër) për këto ndryshime duke 
plotësuar formularin e përdorimit nga ana e Klientit, pranë degëve Union Bank. Banka do të 
verifikojë kërkesën dhe do të kryejë modifikimet e nevojshme brenda nje dite pune. Veprimet 
që mund të kryhen në llogarinë/llogaritë e Klientit përgjatë kësaj periudhe përpara njoftimit të 
ndryshimeve dhe afatit 24 orë në dispozicion të Bankës, do të konsiderohen të autorizuara nga 
vetë Klienti dhe do të ekzekutohen nga Banka e cila, nuk do të konsiderohet përgjegjëse për 
dëmet që mund t’i shkaktohen Klientit si rezultat i këtyre veprimeve. 



 
e. Banka krijon për përdorim vetëm herën e parë të aksesit në Platformë fjalëkalim për përdorim 

personal nga personat e autorizuar, nëpërmjet të cilit këta të fundit do të kryejnë veprime apo 
transaksione në llogaritë e Klientit, nëpërmjet Platformës. Klienti (çdo personi autorizuar) 
është përgjegjës per ndryshimin më pas të këtij fjalëkalimi si dhe për ruajtjen e fshehtësisë së 
fjalëkalimit personal.  

f. Në rast humbjeje, vjedhje, keqpërdorimi apo komprometimi të të dhënave të personave të 
autorizuar, si i emrit, fjalëkalimit apo komprometimit në çdo formë të Gjeneruesit të Pin -it 
Automatik, Klienti do të njoftojë menjëherë Bankën për ngjarjen. Banka do të ndërpresë 
përkohësisht ofrimin e shërbimit në Platformë, derisa të dhënat e komprometuara në një ndër 
format e sipërpërmendura të jenë ndryshuar duke garantuar plotësisht nivelin e sigurisë së 
shërbimit dhe aksesin në shërbim. 

g. Për dëmet direkte ose indirekte që mund t’i shkaktohen për shkak të keqpërdorimit, mos 
mirëmbajtjes apo mosfunksionimit të pajisjes apo programit që përdoret për aksesim në 
Platformë, apo për çdo shkak tjetër teknik për të cilin Banka nuk është përgjegjëse sipas ligjit, 
Klienti do të mbajë vetë përgjegjësi.  

h. Të paguajë plotësisht tarifat e aplikueshme për shërbimin, sipas shumave dhe mënyrës së 
përcaktuar në Kushtet e Punës në fuqi, publikuar në faqen zyrtare të bankës 
www.unionbank.al.Pranon se për shkaqe të gjykuara të nevojshme nga Banka, kjo e fundit 
mund të ndërpresë përkohësisht apo përfundimisht kundrejt një njoftimi të thjeshtë nëpërmjet 
Mjeteve të Qëndrueshme të Komunikimit, pjesërisht apo plotësisht aksesin dhe shërbimet në 
Platformë, duke kufizuar llojin apo numrin e veprimeve apo transaksioneve, duke u shkarkuar 
nga çdo përgjegjësi për mos kryerjen apo vonimin e veprimeve apo transaksioneve, dhe duke 
i rezervuar vetes të drejtën e mosdhënies së një shkaku për ndërprerjen e shërbimit.  

i. Klienti gjithashtu pranon se Banka mund të ndërpresë përkohësisht apo përfundimisht kundrejt 
një njoftimi të thjeshtë nëpërmjet Mjeteve të Qëndrueshme të Komunikimit, pjesërisht apo 
plotësisht aksesin dhe shërbimet në Platformë,ose edhe vetë shërbimin, duke kufizuar llojin 
apo numrin e veprimeve apo transaksioneve nëse urdhërohet nga Banka e Shqipërisë, apo 
ndonjë autoritet tjetër shtetëror. Në këtë rast, rifillimi i aksesit në shërbim do të bëhet në 
përputhje me kushtet dhe afatet e vendosura nga Banka e Shqipërisë në Rregulloren nr . 28 
datë 30 Mars 2005 “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike” si dhe 
me Kushtet e Punës. 

j. Klienti gjithashtu pranon e bie dakord se, në rast të mos përdorimit të Shërbimit për një 
periudhë më të gjatë se 180 ditë, Banka ka të drejtë që sipas gjykimit të saj të ndërpresë 
shërbimin e ofruar përfundimisht, duke njoftuar ose jo për këtë veprim Klientin.  

6.2 Përveç detyrimeve të sipërpërmendura, Klienti bie dakord të respektojë çdo kërkesë tjetër të 
Bankës që rrjedh nga zbatimi i ligjeve, akteve nënligjore, urdhëresave apo kërkesave të 
paraqitura nga autoritete rregullatore apo mbikëqyrëse të  paraqitura ndaj Bankës. Refuzimi për 
të respektuar këto detyrime nga Klienti, nuk do të ndalojë Bankën nga përmbushja e kërkesave 
të paraqitura nga autoritetet e sipërpërmendura, duke e përjashtuar këtë të fundit nga çdo dëm 
direkt apo indirekt që mund të pretendojë apo mund t’i shkaktohen Klientit si rezultat i 
përmbushjes së këtyre kërkesave. 

6.3 Klienti do të gëzojë të drejtat e mëposhtme: 
a. Të përdorë në siguri të plotë me efikasitet dhe lehtësi Platformën. Për këtë qëllim Klientit do 

t’i mundësohet pajisja me një manual të thjeshtë përdorimi i cili do të publikohet në Platformë, 
ose në faqen zyrtare të Bankës apo i printuar në njërën nga Degët e Bankës.  

b. Të kryejë dhe realizojë veprimet apo transaksionet e dëshiruara, duke e siguruar që në rast të 
përfundimit të një veprimi apo transaksioni në përputhje me kërkesat e platformës dhe Kushtet 
e Punës, veprimi apo transaksioni i dëshiruar të përfundojë. 

http://www.unionbank.al/


 
c. Të kontrollojë në mënyrë të vazhdueshme sipas nevojës apo dëshirës së tij gjendjen e 

llogarisë/ve, duke bërë të mundur edhe marrjen e informacionit mbi lëvizjet, veprimet, 
transaksionet e kryera në këtë/o llogari. 

d. Të informohet nëpërmjet Platformës nga Banka në rast të ndryshimeve të Kushteve të Punës 
së Platformës. 

e. Të sigurohet nga Banka për ruajtjen e të dhënave, duke përfshirë këtu edhe të dhënat me 
karakter personal të personave të autorizuar për kryerjen e veprimeve apo transaksioneve në 
llogari/të e saj. 

f. Kundrejt njoftimit të Bankës të ndryshojë, shtojë, pakësojë personat e autorizuar nga subjektet 
e regjistruar në Regjistrin Tregtar për të kryer veprime në llogarinë/të e saj, duke i rezervuar 
të drejtën vetes që të përcaktojë, shtojë, kufizojë të drejtat e këtyre personave për të kryer 
veprime në këto llogari, në përputhje me politikat tregtare të saj, me aktet themeltare të 
funksionimit të saj Akti i Themelimit apo Statuti kur këto janë në formë të shkruar, apo me 
ligjin rregullues.  

      

 
Neni 7 
Detyrimet e Klientit ne lidhje me elementet e sigurisë 
 
7.1 Është përgjegjësi e klientit që të garantojë sigurinë e sistemit ne te cilin shkarkohet aplikacioni 

në mobile/tablet. Nëse ka vulnerabilitete që lidhen me problematika të lidhura me vetë pajisjen, 
mbetet përgjegjësi e klientit ekspozimi i detajeve te sigurise per shkak te këtyre 
vulnerabiliteteve. 

7.2 Është përgjegjësi e klientit për të garantuar se do të jetë ai i vetmi që do të përdorë telefonin e 
tij celular/tablet për të kryer veprime në Platformë, të instalojë në telefonin/tabletin e tij një kod 
sigurie, i cili mund të jetë një kod disa shifror, apo një identifikues i gjurmës papilare ose 
njohës/identifikues i fytyrës, që do t’i japë mundësinë të aksesojë më pas ne aplikacionin UB 
Online. Mbetet përgjegjësi e Klientit instalimi dhe ruajtja e këtij kodi nga të tretët.  

 
Neni 8 
Detyrimet dhe të drejtat e Bankës 
8.1 Banka gëzon të drejtën për të refuzuar kërkesën e Klientit për ofrimin e shërbimeve në Platformë 

ose ta ndërpresë këtë shërbim në çdo kohë, pa dhënë shpjegime për këtë vendimmarrje nëse 
Klienti nuk ka vepruar në pajtim me dispozitat bankare dhe ato rregullatorë.  

8.2 Banka do të ekzekutojë urdhërpagesat e autorizuara në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.  
8.3 Urdhërpagesat ose transaksionet dhe çfarëdo dokumenti tjetër elektronik i dërguar nga Klienti 

nëpërmjet Platformës  do të konsiderohen dokumente të autorizuara nga vetë klienti.  
8.4 Në asnjë rast apo në asnjë formë, Banka nuk do t’i kërkojë Klientit që të tregojë të dhëna në 

lidhje me fjalëkalimin e krijuar dhe ose pergjigjjet e pyetjeve te sigurise nga Klienti për të 
aksesuar në shërbim. 

8.5 Banka do të sigurohet t’i ofrojë Klientit kryerjen e veprimeve apo transaksioneve të kërkuara dhe 
të specifikuara nga ky i fundit, duke u siguruar që të zbatojë me përpikmëri autorizimet, të drejtat 
dhe kompetencat dhe kufizimet e personave të autorizuar për kryerjen e veprimeve në 
llogarinë/të e Klientit. Në ofrimin e shërbimit, Banka është e detyruar t’u përmbahet kushteve 
dhe afateve për realizimin e këtij shërbimi sipas kërkesës së Klientit, me plotësimin nga ky i fundit 
të të gjithë procedurës teknike të specifikuar në Platformë dhe sipas procedurave dhe kushteve 
të punës së Bankës. 



 
8.6 Banka do të sigurohet plotësisht se Klientit i është dhënë i gjithë informacioni i nevojshëm për 

të bërë të mundur përdorimin e Platformës, duke e lejuar të nxjerrë konkluzione të sakta mbi 
Banken, llojin e shërbimit që ofrohet, kuadrin ligjor rregullues që udhëheq aktivitetin e saj, 
përpara nënshkrimit të kontratës. 

8.7 Banka ruan të drejtën e ndryshimit të herë pas hershme të Kushteve të Punës së Platformës, me 
qëllim rritjen e cilësisë dhe sigurisë së Shërbimeve të ofruara në të për klientët. Banka do të 
njoftojë menjëherë Klientët nëpërmjet Platformës në rast të ndryshimit të Kushteve të Punës . 
Përdorimi i shërbimeve të ofruara përmes Platformës pas njoftimit të Klientit për ndryshimin e 
Kushteve të Punës, do të konsiderohet si pranim nga Klienti i kushteve të reja të ofrimit të 
shërbimeve në Platformë nga Banka.   

8.8 Shërbimet e Platformës ofrohen nga Banka kundrejt pagesës së tarifave dhe komisioneve të 
parashikuara në Kushtet e Punës në fuqi, publikuar në faqen zyrtare të Bankës www.unionbank.al. 
Banka ka të drejtë që, në këmbim të ofrimit të shërbimit, të paguhet në kohë dhe sipas tarifave 
përkatëse për shërbimin e ofruar.  

8.9 Në rastin kur Klienti nuk paguan tarifat e shërbimit për një periudhe 3 mujore (tre), Banka ka te 
drejte të ndërpresë ofrimin e shërbimit për Klientin, duke njoftuar për këtë fakt nëpërmjet 
Mjeteve të Qëndrueshme të Komunikimit. 

8.10 Banka ka të drejtë përgjatë kohëzgjatjes së kontratës, të ndryshojë plotësisht apo pjesërisht 
mënyrën e identifikimit apo aksesimit në Platformë, duke e njoftuar me shkrim për këtë qëllim 
Klientin 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara. Nëse Klienti nuk do të pranojë metodat e 
reja të identifikimit apo aksesimit të diktuara nga Banka  kjo do të përbejë shkak për ndërprerjen 
e shërbimit dhe zgjidhjes së kontratës.    

8.11 Lidhja e kësaj kontrate mes palëve nuk cenon të drejtat dhe detyrimet e tyre për kryerjen e 
veprimeve të tjera bankare, të cilat janë subjekt i kontratave apo marrëdhënieve të veçanta 
sikundër janë kontratat e çeljes së llogarive qofshin këto depozita apo llogari rrjedhëse, apo 
kontratat e kredisë.  
 
 

Neni 9 
Njoftimet 
9.1 Palët bien dakord se marrëdhënia e krijuar nëpërmjet kësaj kontrate bazohet në mirëbesim dhe 

në bashkëpunimin e  përbashkët. Për çdo problem që mund të lindë përgjatë përdorimit të 
Platformës, palët do të njoftojnë njëra-tjetrën nëpërmjet mjeteve të qëndrueshme të 
komunikimit të tilla si telefoni, faksi, e-maili, apo letre të shkruar të dërguar nëpër Bankën në 
adresën“Union Bank” Sh.A. Njesia Bashkiake Nr.9, Sheshi Ferenc Nopcka, Ndertesa Nr.5, Tiranë. 
Të gjithë njoftimet e bëra nga Banka nëpërmjet mjeteve të qëndrueshme të komunikimit në 
adresën e deklaruar nga Klienti do të konsiderohen si të marra. Banka nuk do të konsiderohet 
përgjegjëse për mos marrjen e mesazheve në rast se Klienti do të ndryshojë numrin e telefonit 
apo adresën e postës elektronike, e-mailit, dhe këto ndryshime jane komunikuar brenda ditës së 
kryerjes së ndryshimit Bankës.  

9.2 Përveç adresës së mësipërme, Klienti për të njoftuar probleme që lindin me përdorimin e 
shërbimit mund të kontaktojë edhe në shërbimin e veçantë telefonik call-center të Bankës, 24 
orë në ditë gjatë çdo dite. Për t’u konsideruar një njoftim zyrtar, Palët bien dakord se gjithsesi 
njoftim nëpërmjet shërbimit të veçantë telefonik, call-center, duhet të shoqërohet me një 
njoftim me shkrim, në një nga format e sipërpërmendura. 
 

Neni 10 
Periudha e ofrimit të shërbimit 



 
10.1 Kjo kontratë hyn në fuqi nga data e nënshkrimit të fundit dhe është pa afat.  
10.2 Shërbimi do të fillojë me regjistrimin e të dhënave të Klientit, të personit/ave të autorizuar, llojin 

e veprimeve apo transaksioneve që mund të kryejnë, të drejtat që kanë për veprimet që mund 
të kryejnë në llogari. Si veprim i parë, do të konsiderohet ndryshimi i fjalëkalimit për kryerjen e 
të dhënave nga personi/at e autorizuar në llogaritë e Klientit.  
 

Neni 11 
Juridiksioni, dispozita përfundimtare 
11.1 Palët bien dakord se lidhja e marrëdhënies së përshkruar në objektin e kësaj kontrate bëhet me 

qëllim përfitimi të ndërsjellët. Për këtë arsye në rast të verifikimit të paqartësive, kundërshtive, 
apo konflikteve që mund të lindin si rezultat i interpretimit të paragrafëve të veçantë, neneve, 
apo gjithë kontratës, palët bien dakord që t’i zgjidhin këto mosmarrëveshje në mënyrë miqësore. 
Në rast të kundërt mosmarrëveshjet do ti nënshtrohen për gjykim Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë.  

11.2 Kjo kontratë hartohet në gjuhën shqipe, dhe do të interpretohet në përputhje me legjislacionin 
shqiptar në fuqi. 

 


