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Manual udhëzues për aplikacionin mobil të ProCredit Bank Kosova 

Instalimi i aplikacionit: 

Për të instaluar aplikacionin në telefonin tuaj, ju duhet të posedoni një telefon të mençur (smartphone) 

me sistem operativ të versionit Android 4.4 ose iOS 8.1 apo më lartë. 

Për të kërkuar aplikacionin në Play Store (Android) apo ne App Store (iOS), ju lutemi shkruani ProCredit  

Kosovo në fushën e kërkimit. Pasi të e gjeni aplikacionin, ju lutemi shtypeni butonin “Install” apo “Get” 

dhe do të fillon instalimi. 

*Ju lutem keni parasysh se aplikacioni mobil është i dedikuar për klientët privat të bankës. Po ashtu për të 

pasur mundësi të i shfrytëzoni të gjitha shërbimet e ofruara nga aplikacioni, ju nevojitet që si metodë të 

sigurisë të keni të zgjedhur SMS dhe jo Token. 

Aplikacioni mobil ju ofron shërbimet: 

- Transfere brenda llogarive tuaja 

- Transfere brenda bankës tek përfitues tjerë 

- Transfere kombëtare në banka tjera 

- Pagesa të faturave 

- Kontrollimi i gjendjes së llogarive rrjedhëse dhe kursime Flex 

- Kontrollimi i bilancit të kredisë 

- Kontrollimi i bilancit të Flex Fund (mbitërheqje) 

- Bllokimi dhe Zhbllokimi i kartelave tuaja 

- Menaxhimi i limiteve të kartelave tuaja 

 

 

 

    Android                                                                                            iOS 
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Qasja në aplikacion: 

*Për të u qasur në aplikacionin mobil të Bankës ProCredit, ju nevojitet të jeni të pajisur me shërbimin E-

banking, me të cilin do të pranoni një emër të përdoruesit, një fjalëkalim dhe do të pajiseni me një metodë 

të sigurisë (Token apo Kodi i sigurisë përmes SMS). Me këtë emër të përdoruesit dhe fjalëkalim ju do të 

mund të qaseni edhe në aplikacionin mobil të ProCredit Bank. 

Pas instalimit, në faqen hyrëse të aplikacionit ju lutem shënoni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e 

njëjtë me atë të E-banking. 

Në këtë faqe mund të ndryshoni gjuhën në të cilën dëshironi të operoni me aplikacionin. 

Po ashtu, nëse keni harruar fjalëkalimin e juaj, këtu e keni opsionin për të u pajisur me një fjalëkalim të ri. 

Në fund të faqes është edhe opsioni “Kontaktoni Bankën” ku gjeni informatat e nevojshme për të 

kontaktuar bankën nëse keni nevojë. 

 

 

Pas kyçjes në aplikacion, në faqen kryesore do të shfaqen informata rreth bilancit të përbashkët të 

llogarive tuaja rrjedhëse dhe atë të kursimeve Flex. Në këtë faqe po ashtu është edhe opsioni për shfaqjen 

e historikut të transaksioneve, mundësia e transferit në kursimet Flex, opsioni për menaxhim të kartelave 

tuaja, qasje në këshillat e sigurisë si dhe opsioni i monitorimit të transaksioneve që keni kryer përmes 

aplikacionit mobil. 

*Në aplikacionin mobil, ju keni qasje në llogaritë e juaja personale. Për të gjitha llogaritë tjera ku jeni të 

autorizuar, ju lutem shfrytëzoni faqen E-banking. 
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Nëse klikoni te Balanci i vlefshëm, do të hapet faqja ku shihen bilancet e ndara të llogarisë rrjedhëse dhe 

llogarisë së kursimit Flex.  

 

 

 

 

XK051110111222000133 

XK051110111222000344 
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Te llogaria rrjedhëse , mund te shihni bilancin e llogarisë së juaj së bashku me limitin e fondeve Flex  

(nëse i keni të lejuara). Fusha Bilanci ju tregon vetëm fondet e juaja pa i llogaritur fondet Flex. 

 

 

Te llogaria e kursimit Flex,  mund të shihni bilancin e llogarisë, normën e interesit që aplikohet në këtë 

llogari dhe interesin e akumuluar për shumën e kursyer. 

 

XK051110111222000344 

XK051110111222000133 
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Në anën e poshtme, janë të listuar butonat me të cilët mund të qaseni në meny të ndryshme brenda 

aplikacionit. Te shërbimet bankare, mund të merrni informata për llogaritë tuaja rrjedhëse dhe të kursimit 

Flex, për Depozitat me afat si dhe për Kredi dhe Fondet Flex (mbitërheqje). 

 

 

Depozitat me afat 

Nëse klikoni te Depozitat me afat, aty do të ju shfaqen informata rreth afatit, shumës dhe interesit të 

depozitës së caktuar nëse keni depozitë të hapur. Po ashtu pas hapjes e një depozite, këtu mund të klikoni 

për të kontrolluar detajet e llogarisë. 

 

 

Aplikacioni mobil ju mundëson edhe hapjen e depozitës me afat. 

Për të bërë këtë, pasi qe keni hyrë në faqen e Depozitës me afat, shtypeni butonin “Hap depozitë me afat” 

dhe me radhë do të hapen faqet si më poshtë: 

Së pari duhet të zgjedhni llogarinë nga ku do të merren mjetet për afatizim, pastaj nevojitet të caktoni 

afatin e depozitës dhe shumën. Para se të përfundoni regjistrimin, do të ju shfaqet faqja me të gjitha 

informatat që keni përzgjedhur dhe këtu nevojitet të konfirmoni hapjen e depozitës. Po ashtu në këtë 

faqe mund të i gjeni edhe kushtet e përgjithshme të bankës në lidhje me depozitat me afat.  
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Këtë depozitë të hapur mund të kontrolloni nga faqja kryesore e meny-së Depozita me afat (e shpjeguar 

më lartë). Aty do të ju shfaqen informata të detajuara rreth shumës, interesit dhe afatit të depozitës. 

 

 

XK051110111222000133 
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Kredia dhe Fondet Flex (Mbiterheqje) 

Nëse klikoni në fushën “Kredi”, do të shfaqen informata rreth produkteve kreditore. 

 

Nëse klikoni në fushat individuale, mund te merrni informata shtesë për fondet Flex dhe Kredinë. Këtu 

shfaqen informata rreth interesit, shumës, afatit dhe këstit të kredisë. 
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Kartelat 

Nëse klikoni te Kartelat në pjesën e poshtme të faqes, do të ju shfaqen kartelat aktive qe i posedoni. Kur 

klikoni në ndonjërën prej kartelave, ju hapet faqja ku mund te shihen opsionet për menaxhimin e kartelës.  

Opsioni “Blloko kartelën” ju jep mundësi të bllokoni kartelën e juaj përkohësisht nëse keni nevojë. Më 

pastaj mund edhe të e zhbllokoni atë sipas dëshirës së juaj. 

 

 

Te menyja “Limitet e kartelës”, do të ju listohen opsionet ku mund të ndryshoni limitet e përdorimit të 

kartelës së juaj në fjalë. Këtu keni mundësinë e modifikimit e limiteve të tërheqjeve në bankomate, 

blerjeve në POS terminale dhe blerjeve në Internet. Falë këtij opsioni ju jeni në kontroll të plotë të kartelës 

dhe llogarisë suaj duke kufizuar apo lejuar transaksionet brenda limiteve të caktuar nga ju.
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Transferet 

 

 

Transferet brenda llogarive personale 

Klikimi te “Transfertë mes llogarive tuaja” ju hap faqen më poshtë, ku duhet të zgjedhni nga cila llogari në 

cilën llogari të juaj dëshironi të dërgoni mjete. Pasi keni zgjedhur llogarinë, hapet faqja ku duhet të caktoni 

shumën e transferit.  

  

 

Menyja “Transfertat” ju ofron mundësinë të transferoni mjete 

brenda llogarive tuaja, në drejtim të klientëve tjerë brenda 

ProCredit Bank dhe në drejtim të përfituesve në banka tjera 

komerciale në Republikën e Kosovës. Po ashtu nga kjo meny mund 

të menaxhoni përfituesit e juaj të ruajtur.  

*Nga aplikacioni mobil, ju mund të regjistroni transfere vetëm nga 

llogaritë tuaja personale. Llogaritë në të cilët jeni të autorizuar nuk 

do të shfaqen për të kryer transfere. 
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Në fund shfaqen informatat komplete të transferit ku duhet të konfirmoni nëse dëshironi të përfundoni 

transaksionin. Pasi keni konfirmuar kryerjen e transferit, do të ju shfaqet faqja që konfirmon se 

transaksioni është pranuar me sukses nga banka.  

Ju lutem keni parasysh se konfirmimi i juaj për kryerjen e këtij transaksioni do të thotë se banka ka pranuar 

urdhrin e juaj dhe në kohen më të përshtatshme si dhe kur plotësohen të gjitha kushtet do të ekzekuton 

atë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferet brenda bankës 

Për të dërguar mjete në drejtim të ndonjë klienti të ProCredit Bank, ju nevojitet të klikoni opsionin 

“Transfertë brenda bankës”.  
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Do të ju shfaqet faqja ku duhet të zgjedhni përfituesin. Në momentin që shënoni ndonjë shkronjë që 

gjendet brenda emrit të përfituesit, do të hapet lista e përfituesve që posedojnë atë shkronjë në emër. 

Kjo ju lehtëson zgjedhjen e llogarisë së kërkuar. Po ashtu, nëse llogarinë që dëshironi të transferoni mjete 

nuk e keni të ruajtur më herët, mund të i shënoni informatat e llogarisë manualisht në këtë hap dhe do të 

ju jepet mundësia të ruani atë përfitues në fund të transaksionit. 

Pas zgjedhjes së përfituesit, do të hapet faqja ku duhet të shënoni shumën dhe një arsye të transferit. 

  
 

 

Pastaj, shfaqet faqja me të gjitha informatat e transferit ku duhet të konfirmoni kryerjen e këtij 

transaksioni. Në këtë hap ju dërgohet një SMS në telefonin e juaj (i lidhur me kontratën E-banking) me 

kodin e sigurisë 6 shifror, të cilin duheni të shënoni në fushën e kërkuar. SMS-i që ju dërgohet do të duket 

sikur më poshtë: 

 

Kodi i sigurisë përmes SMS ka validitet 2 minuta, nëse brenda kësaj kohe nuk e keni shënuar atë në fushën 

e kërkuar, ju nevojitet të kërkoni kod të ri. 
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Pas këtij hapi, transferi do të pranohet nga banka dhe do të ju shfaqet faqja që e konfirmon këtë. Në këtë 

faqe keni mundësinë të ruani përfituesin nëse nuk e keni ruajtur më herët. 

 

 

*Nëse në kontratën E-banking si metodë të sigurisë posedoni Token, nuk do të mund të kryeni këtë 

transaksion në aplikacionin mobil. Për të pasur këtë mundësi, ju nevojitet të ndryshoni metodën e sigurisë 

nga Token në SMS. 

Ju lutem keni parasysh se konfirmimi i juaj për kryerjen e këtij transaksioni do të thotë se banka ka pranuar 

urdhrin e juaj dhe në kohen më të përshtatshme si dhe kur plotësohen të gjitha kushtet do të ekzekuton 

atë. 

Transferet kombëtare 

Nëse keni nevoj të transferoni mjete në banka tjera komerciale brenda Republikës së Kosovës, ju nevojitet 

të klikoni në meny-në “Transfertë kombëtare” dhe pastaj do të hapet faqja ku duhet të përzgjidhni 

përfituesin.  
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Në momentin që shënoni ndonjë shkronjë që gjendet brenda emrit të përfituesit, do të hapet lista e 

përfituesve që posedojnë atë shkronjë në emër. Kjo ju lehtëson zgjedhjen e llogarisë së kërkuar. Po ashtu, 

nëse llogarinë që dëshironi të transferoni mjete nuk e keni të ruajtur më herët, mund të i shënoni 

informatat e llogarisë manualisht në këtë hap dhe do të ju jepet mundësia të ruani atë përfitues në fund 

të transaksionit. 

Pas zgjedhjes së përfituesit, do të hapet faqja ku duhet të shënoni shumën dhe një arsye të transferit. 

Te transferet kombëtar, keni mundësinë të zgjedhni opsionin “Urgjent” nëse dëshironi që transferi të ju 

procesohet me prioritet dhe të arrin më shpejt te përfituesi.  
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Pastaj, shfaqet faqja me të gjitha informatat e transferit ku duhet të konfirmoni kryerjen e këtij 

transaksioni. Në këtë hap ju dërgohet një SMS në telefonin e juaj (i lidhur me kontratën E-banking) me 

kodin e sigurisë 6 shifror, të cilin duheni të shënoni në fushën e kërkuar. SMS-i që ju dërgohet do të duket 

sikur më poshtë: 

 

Kodi i sigurisë përmes SMS ka validitet 2 minuta, nëse brenda kësaj kohe nuk e keni shënuar atë në fushën 

e kërkuar, ju nevojitet të kërkoni kod të ri. 

Pas këtij hapi, transferi do të pranohet nga banka dhe do të ju shfaqet faqja që e konfirmon këtë. Në këtë 

faqe keni mundësinë të ruani përfituesin nëse nuk e keni ruajtur më herët. 
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*Nëse në kontratën E-banking si metodë të sigurisë posedoni Token, nuk do të mund të kryeni këtë 

transaksion në aplikacionin mobil. Për të pasur këtë mundësi, ju nevojitet të ndryshoni metodën e sigurisë 

nga Token në SMS. 

Ju lutem keni parasysh se konfirmimi i juaj për kryerjen e këtij transaksioni do të thotë se banka ka pranuar 

urdhrin e juaj dhe në kohen më të përshtatshme si dhe kur plotësohen të gjitha kushtet do të ekzekuton 

atë. 
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Pagesat e faturave 

Aplikacioni mobil ProCredit Bank ju mundëson edhe pagesën e faturave të shërbimeve komunale. 

Për të regjistruar një pagesë, klikoni opsionin Pagesë e faturës te menyja Transferet. 

Në vijim do të ju shfaqen llojet e faturave që mund të i paguani. 

*Lista e pagesave në aplikacionin mobil ProCredit Bank është përpiluar duke u bazuar në pagesat më të 

shpeshta të klientëve të bankës në mënyrë që të keni më lehtë të gjeni llojin e pagesës. Nëse keni nevojë 

të kryeni një pagesë dhe ai lloj i pagesës nuk gjendet në këtë listë, ju lutemi kyçuni në shërbimin Ebanking 

ku mund të i gjeni të gjitha opsionet e mundshme të pagesave të faturave. 

 

     

 

Në vazhdim do të gjeni udhëzimet për regjistrimin e pagesave nga aplikacioni mobil ProCredit Bank. 
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Pagesat për Energji Elektrike 

Pasi keni zgjedhur opsionin Kesco klikoni Vazhdo. Në vijim nevojitet të shkruani numrin e referencës që 

është i shënuar në faturën e juaj. Në këtë faqe keni edhe opsionin e skanimit të barkodit në faturë, gjë që 

ju lehtëson këtë proces. Pas skanimit te barkodit, klikoni në Vazhdo dhe do të ju shfaqen informatat e 

juaja dhe të faturës. Këtu nevojitet të shënoni shumën që dëshironi të paguani dhe të vazhdoni në faqen 

tjetër. Në këtë faqe mund të kontrolloni edhe një herë informatat rreth faturës dhe shumës së pagesës. 

Për të përfunduar pagesën ju lutemi shtypni butonin Konfirmo. Në fund të procesit do të pranoni 

konfirmimin se pagesa e juaj është procesuar me sukses.  

 

          

 

 

 

Klikoni këtu për të hapur 

skanerin për barkode me 

të cilin mund të skanoni 

barkodin në faturën e 

juaj. 
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Pagesat për Kompaninë e Ujësjellësit Regjional Prishtina 

Pasi të keni përzgjedhur Kompaninë e Ujësjellësit Regjional Prishtina nga lista dhe klikoni në Vazhdo, ju 

hapet faqja ku nevojitet të shkruani numrin e referencës që e keni të shënuar në faturën e juaj. Në faqen 

e ardhshme ju kërkohet të vendosni shumën e pagesës që dëshironi. Në faqën tjetër ju shfaqen të gjitha 

informatat rreth pagesës dhe ju kërkohet konfirmimi për të regjistruar atë. Pas konfirmimit të pagesës, në 

fund ju shfaqet informata se pagesa është procesuar me sukses. 
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Pagesat për Policinë e Kosovës 

Për të kryer pagesë në favor të Policisë së Kosovës, ju lutemi zgjedhni opsionin nga lista e pagesave dhe 

vazhdoni duke vendosur numrin e referencës UNIREF të shënuar në tiketën apo dokumentin e lëshuar nga 

Policia. Keni mundësinë që të skanoni barkodin e shënuar ne tiketë në mënyrë që të keni me të lehtë 

regjistrimin e pagesës. Pasi të keni skanuar barkodin mund të vazhdoni në faqen tjetër ku ju shfaqen 

informatat komplete të tiketës. Këtu ju nevojitet të shënoni shumën që dëshironi të paguani. Pasi të 

vazhdoni, do të keni mundësinë të kontrolloni të gjitha informatat e pagesës dhe të konfirmoni atë. Pas 

konfirmimit të juaj do të ju shfaqet informata se pagesa juaj është procesuar me sukses. 

 

       

 

 

Klikoni këtu për të hapur 

skanerin për barkode me 

të cilin mund të skanoni 

barkodin në faturën e 

juaj. 
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Pagesat për Komunën e Prishtinës 

Për te kryer një pagesë në favor të Komunës së Prishtinës, ju lutemi zgjedhni opsionin për këtë pagesë nga 

lista. Pastaj shënoni informatat e kërkuara ne faqen e ardhshme. Këtu keni mundësinë të skanoni barkodin 

që keni në faturë në mënyrë që të keni më të lehtë procesimin. Në faqen e ardhshme ju kërkohet të 

vendosni shumën që dëshironi të paguani. Në faqen tjetër ju shfaqen te gjitha informatat e pagesës dhe 

ju jepet mundësia të konfirmoni atë apo të anuloni. Pasi të keni konfirmuar pagesën, do të pranoni 

njoftimin se pagesa e juaj është procesuar. 

 

       

 

 

 

Fusha e Kodit 

nuk është e 

obligueshme të 

plotësohet 

Klikoni këtu për të hapur 

skanerin për barkode me 

të cilin mund të skanoni 

barkodin në faturën e 

juaj.  
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Pagesat për Kompaninë e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor 

Për të kryer pagesë për Hidroregjionin Jugor, pasi të keni zgjedhur atë nga lista, ju lutemi shënoni numrin 

e referencës që e keni në faturë dhe shënoni përshkrimin e pagesës. Pasi të keni vazhduar, do të ju 

kërkohet të vendosni shumën që dëshironi të paguani. Në fund ju shfaqen të gjitha informatat ku nevojitet 

të konfirmoni pagesën. Pasi të keni konfirmuar pagesën, do të pranoni njoftimin se pagesa e juaj është 

procesuar. 
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Pagesat për PTK – Telekomin e Kosovës 

Pasi të keni zgjedhur opsionin e Telekomit të Kosovës nga lista, do të ju kërkohet të shënoni ID të 

konsumatorit, Emrin e juaj dhe numrin e faturës që dëshironi të paguani. Pastaj ju kërkohet të vendosni 

shumën e pagesës dhe në fund nëse të gjitha informatat i keni në rregull nevojitet të konfirmoni pagesën. 

Pas kësaj, do të pranoni konfirmimin se pagesa juaj është procesuar. 
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Pagesat për Ipko Telecommunications 

Pasi të keni zgjedhur opsionin IPKO nga lista, do të ju kërkohen informatat e numrit të faturës, numrit të 

klientit dhe emrit dhe mbiemrit të klientit. Në këtë faqe keni edhe opsionin e skanimit të barkodit i cili 

gjendet në faturën e juaj. Në vazhdim do të ju shfaqen informatat që i keni të regjistruara në sistemin e 

IPKO. Këtu ju shfaqet edhe borxhi dhe fusha për të caktuar shumën që dëshironi të paguani. Në faqen e 

ardhshme do të keni mundësinë e kontrollimit të të gjitha informatave tuaja dhe të konfirmoni pagesën. 

Pas konfirmimit tuaj, ju shfaqet konfirmimi nga banka se pagesa juaj është procesuar. 

        

 

 

 

 

Klikoni këtu për të hapur 

skanerin për barkode me 

të cilin mund të skanoni 

barkodin në faturën e 

juaj.  
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Pagesat për Universitetin e Prishtinës 

Për të kryer një pagesë për Universitetin e Prishtinës, zgjedheni opsionin nga lista dhe vazhdoni për të i 

shënuar informatat e kërkuara (emri mbiemri, Numri i ID etj.). Në këtë faqe keni mundësinë e skanimit të 

barkodit UNIREF gjë që ju lehtëson futjen e shënimeve. Në vazhdim ju kërkohet të shënoni shumën që 

dëshironi të paguani. Pasi keni shënuar shumën, do të ju shfaqen të gjitha informatat rreth pagesës. Këtu 

keni mundësinë të i kontrolloni ato dhe të konfirmoni apo anuloni pagesën. Nëse konfirmoni pagesën, do 

të ju shfaqet njoftimi se pagesa juaj është procesuar dhe me këtë përfundon transaksioni. 

 

      

   

 

 

Klikoni këtu për të hapur 

skanerin për barkode me 

të cilin mund të skanoni 

barkodin në faturën e 

juaj.  
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Pagesat për PTK SH.A. – VALA 900 

Pasi të keni zgjedhur opsionin e PTK SH.A. – VALA 900 nga lista, do të ju kërkohet të shënoni numrin e 

referencës dhe një përshkrim të pagesës. Pastaj ju kërkohet të vendosni shumën e pagesës dhe në fund 

nevojitet të konfirmoni pagesën. 
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Menaxhimi i përfituesve 

Aplikacioni ju mundëson edhe menaxhimin e përfituesve që i keni të ruajtur. Nga ky opsion mund të 

shikoni informatat e shënuara të përfituesit dhe mund të shlyeni përfituesin nga lista. ( Te opsioni i 

Transfereve është shpjeguar se si mund të ruhet një përfitues i ri). Nëse klikoni te opsioni “Menaxho 

përfituesit”, do të ju hapet faqja ku listohen të gjithë përfituesit e ruajtur më herët nga ju. Në fushën 

“Kërko përfitues” keni mundësinë të shënoni ndonjë shkronjë që është në emrin e përfituesit dhe 

aplikacioni automatikisht do të ju prezanton personat që posedojnë ato shkronja ne emrin e tyre. 
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Historiku i transaksioneve 

 

Pasi të klikoni në butonin “Historiku i transaksioneve”, do të ju hapet faqja  ku duhet të zgjedhni datat për 

të cilat dëshironi të kontrolloni transaksionet. Këtu lejohet paraqitja e një periudhe kohore 3 mujore.  

 

Në faqen kryesore të aplikacionit mobil, gjendet opsioni ku  keni 

mundësinë të kontrolloni historikun e transaksioneve tuaja. Kjo 

meny ju shfaq gjendjen e llogarisë suaj rrjedhëse ku mund të 

përcjellni lëvizjet që keni bërë në këtë llogari. 

Pasi të keni zgjedhur përfituesin që e kërkoni, nëse klikoni në të, do të 

ju shfaqet faqja me informatat e atij personi. Këtu shihet emri dhe 

llogaria e personit në fjalë dhe emri i bankës se ku gjendet ajo llogari. 

Në këtë faqe keni mundësinë të e shlyeni këtë përfitues nëse 

dëshironi. 

 



                                                                                               
                                                                                                                                  

 

28 
 

 

 

 

 

 

Pas zgjedhjes së periudhës kohore, do të shfaqen transaksionet që keni kryer. Nëse klikoni mbi një 

transaksion, do të hapen detajet e atij transaksioni.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ju lutemi keni parasysh se historiku i transaksioneve për kartelat e kreditit dhe ato të debitit me afat të 

shtyer nuk do të ju shfaqen në këtë listë. Për të marr informata rreth këtyre kartelave ju lutemi të qaseni 

në faqen E-banking. 
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Në krye të faqes Historiku i transaksioneve, keni 3 opsione për të shikuar lëvizjet e llogarisë. 

 

 

 

Statuset e transaksioneve te historiku i transaksioneve 

Te historiku i transaksioneve, lëvizjet që pasqyrohen kanë statuse dhe simbole të ndryshme varësisht se 

a janë hyrje, dalje në llogari apo janë në pritje. 

Shenja           simbolizon që llogaria është kredituar pra ka pasur hyrje të mjeteve në llogari. 

Shenja           tregon që llogaria është debituar pra ka pasur dalje të mjeteve nga llogaria. 

Shenja           tregon që këto mjete janë të rezervuara dhe akoma nuk janë debituar nga llogaria mirëpo 

nuk janë të lira për shfrytëzim. 

Në shembullin më poshtë mund te shihet llogaria ka pasur debitime ne shumat 9 EUR dhe 1 EUR. Kurse 

ka pasur një kreditim në shumën 1 EUR dhe një rezervim ne shumën 1.01 EUR.  

     

 

 

Nëse zgjedhni “Të gjitha”, do të ju shfaqen të gjitha 

transaksionet që keni krye brenda periudhës së zgjedhur. 

Nëse zgjedhni “Transaksionet”, do të ju shfaqen vetëm 

transaksionet e përfunduar, kurse nëse zgjedhni “ Fonde të 

rezervuara” , do të ju shfaqen transaksionet që janë në pritje 

për të u kryer dhe fondet e rezervuara. 
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Ripërdorimi i një transferi 

Nëse klikoni në një transfer që keni regjistruar më herët te historiku i transaksioneve, do të ju hapen 

detajet si më poshtë. Këtu, përveç se mund të i shikoni informatat e detajuara të transaksionit, keni edhe 

mundësinë të ripërdorni këtë transfer. Në momentin që shtypni butonin “Repeat transfer”, aplikacioni 

automatikisht do të kalkulon se dëshironi të dërgoni mjete prapë te i njëjti përfitues dhe do të ju dërgon 

direkt te faqja ku duhet të shënoni shumën dhe arsyen e transferit. Pasi të keni shënuar këto informata, 

hapet faqja ku duhet të shënoni SMS kodin e sigurisë dhe ku duhet të konfirmoni kryerjen e transferit. Ky 

opsion është një lehtësim për ata persona që kryejnë pagesa të rregullta drejt një përfituesi të njëjtë. 

 

    

 

 

m-Banking transaksione 

Në faqen kryesore mund të gjeni edhe opsionin “m-Banking transaksione” ku nëse klikoni, do të ju shfaqen 

vetëm transaksionet që keni kryer përmes aplikacionit mobil. Kjo është një mënyrë e shpejt për të 

kontrolluar lëvizjet tuaja.  

Pasi që klikoni në opsionin m-Banking Transaksione, do të hapet faqja ku duhet të shënoni periudhën të 

cilën dëshironi të shfaqet. Pasi që keni zgjedhur datat, do të shfaqen të gjitha transaksionet që janë kryer 

përmes aplikacionit mobil të ProCredit Bank në ato data. 
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Statuset e transaksioneve te meny-ja m-Banking transaksione 

Edhe te opsioni m-Banking transaksione janë disa simbole që ju informojnë se transaksioni i regjistruar a 

është pranuar me sukses apo jo. 

Shenja         ju tregon se ky transaksion është pranuar me sukses nga banka. 

Shenja         ju tregon se ky transaksion nuk është pranuar nga banka. 

Në shembullin më poshtë mund të shihet se transaksioni me shumën 78 EUR është pranuar me sukses 

kurse ai me shumën 87 EUR nuk është pranuar nga banka. 
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Pajisja me fjalëkalim të ri 

Nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj, mund të klikoni te opsioni në faqen fillestare të aplikacionit. Ky opsion 

do të ju dërgon te faqja E-banking dhe aty pasi që i keni përcjellur hapat e nevojshëm do të mund të 

pajiseni me fjalëkalim të ri. 

      


