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Informacion mbi mundësinë e pagesave nëpërmjet Online-Banking në bankat 

e nivelit të dytë si dhe portalit e-albania 

 

Në këto ditë të vështira të emergjencës së shkaktuar nga Covid-19, të gjithë përfituesit nga skemat tona të 

financimit dhe në përgjithësi organizatat e shoqërisë civile, ju inkurajojmë të përdorni kanalet alternative 

për veprime të përditshme në bankat e nivelit të dytë si : 

 Digital Banking – për pagesa dhe transferta parash; 

 Bankomatet (ATM) – për tërheqje parash ; 

 Kartat e Debitit dhe Kreditit – për blerje me zero Komision në çdo POS në Shqipëri; 

 Contact Center  

Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend ju mundësojnë që të kryeni nëpërmjet Digital Banking të gjitha 

transaksionet e mëposhtme: 

 Transferta parash brenda dhe jashtë vendit 

 Pagesa faturash për energjinë elektrike, ujin, internetin 

 Rimbushje celulari dhe aktivizimin e paketave 

 Këmbime Valutore 

 Hapje llogarish rrjedhëse, kursimi apo edhe depozita 

 Pagesë e kartës së kreditit tuaj apo të afërmëve tuaj 

 Pagesë taksash dhe doganash  

Në linket e mëposhtme, ofrohet informacion i përditësuar në lidhje me oraret e funksionimit dhe 

vendndodhjen e sporteleve të Bankave të nivelit të dytë që operojnë në vendin tonë. 

Emertimi i Bankës  Web 
Ofron online 

banking 

Raiffeisen Bank Albania 
https://www.raiffeisen.al/alb/our-news/entry/njoftim-per-klientet-

deget-e-hapura/ 

PO 

Intesa Sanpaolo Bank Albania https://www.intesasanpaolobank.al/retail/branch-locator.html  PO 

OTP Bank Albania https://otpbank.al/njoftimet-me-te-fundit PO 

Tirana Bank 
https://www.tiranabank.al/, 

https://www.tiranabank.al/d/58/164/467/tirana-bank-njofton/ 
PO 

Union Bank 
https://www.unionbank.al/njoftim-per-ndryshimin-e-orarit-te-

degeve-union-bank 

PO 

Procredit Bank https://www.procreditbank.com.al/sq/te-reja-nga-procredit-bank/674 PO 

Alpha Bank Albania http://www.alphabank.al/al/branch-network PO 

American Bank of Investments https://abi.al/c/16/dege-ne-tirane PO 

Banka Kombetare Tregtare https://www.bkt.com.al/lajmerime/nj-r-deget-e-hapura  PO 

Credins Bank https://bankacredins.com/  PO 

FIBANK ALBANIA 
https://www.fibank.al/sq/njoftim-i-

rendesishem/page/4595/item/1216  

PO 

https://www.raiffeisen.al/alb/our-news/entry/njoftim-per-klientet-deget-e-hapura/
https://www.raiffeisen.al/alb/our-news/entry/njoftim-per-klientet-deget-e-hapura/
https://www.intesasanpaolobank.al/retail/branch-locator.html
https://otpbank.al/njoftimet-me-te-fundit
https://www.unionbank.al/njoftim-per-ndryshimin-e-orarit-te-degeve-union-bank
https://www.unionbank.al/njoftim-per-ndryshimin-e-orarit-te-degeve-union-bank
https://www.procreditbank.com.al/sq/te-reja-nga-procredit-bank/674
http://www.alphabank.al/al/branch-network
https://abi.al/c/16/dege-ne-tirane
https://www.bkt.com.al/lajmerime/nj-r-deget-e-hapura
https://bankacredins.com/
https://www.fibank.al/sq/njoftim-i-rendesishem/page/4595/item/1216
https://www.fibank.al/sq/njoftim-i-rendesishem/page/4595/item/1216


 
 Informacion mbi mundësinë e pagesave nëpërmjet Online-Banking në bankat e nivelit të dytë si dhe portalit e-
albania 

 

Githashtu, pagesa online e detyrimeve tatimore ofrohet edhe nëpërmjet Platformës Qeveritare të Pagesave 

në e-albania, e cila ofron lehtësi dhe shpejtësi në veprime, pa qenë nevoja të paraqiteni pranë sporteleve 

në banka. 

Informacion më të detajuar mbi kushtet dhe mënyrën e kryerjes së pagesave online, nëpermjet e-albania e 

gjeni duke klikuar ne linkun https://e-albania.al/Pages/HelpPayments.aspx 

 

Kujdesuni për veten ! 

https://e-albania.al/Pages/HelpPayments.aspx

