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Të nderuar përdorues,

E-Banking është sistem i bankimit online që lejon qasje të sigurt në llogarinë bankare për të realizuar 
transaksione 24/7 nga komforti i shtëpisë tuaj apo zyra, nga cilado pajisje që ka qasje në internet. 

Pra, gjithcka që ju nevojitet për bankimin tuaj mund ta realizoni përmes platformës së E-banking.

Informacionet për llogaritë:

1. Lëvizjet e llogarisë dhe bilancet; 
2. Pasqyrat ditore të llogarisë dhe per periudha te ndryshme; 
3. Shikimi i urdhërpagesave të fundit të bëra përmes E-banking; 
4. Shikimi i të gjitha urdhërpagesave të bëra përmes bankës tonë; 
5. Printoni gjendjen e llogarisë në tri versione të ndryshme (.pdf, Excel, .CSV).

Transaksionet me llogaritë:
 
1. Realizimi i pagesave brenda klientëve të PCB; 
2. Realizimi i pagesave kombëtare me bankat e tjera vendore në valutën euro; 
3. Realizimi i pagesa ndërkombëtare
4. Realizimi i pagesave të faturave
4. Hapja e llogarise se depozites me afat
5. Hapja e urdherpageses periodike brenda klienteve te PCB si dhe klientet e bankave vendore

Në këtë udhëzues ne ju kemi shpalosur informatat kyçe se si duhet të realizohet hyrja në E-banking 
dhe si duhet të inicohen transaksionet nga ana juaj, dhe të aprovohen me kodin e ri të sigurise që 
do ta pranoni me SMS. Kodi i sigurise që do të ju dërgohet me SMS eshte kod për një perdorim pra 
gjenerohet sipas kërkesës tuaj specifike dhe për secilën kërkese dërgohet një kod i ri i sigurisë. Kodi i 
sigurise i pranuar me SMS ka kohezgjatje prej 3 minutave dhe pas ketyre minutave kodi nuk  është më 
i vlefshëm. Ju do të pranoni kod të ri të sigurisë i cili do të gjenerohet automatikisht momentin që ju 
tentoni të qaseni ose të realizoni transfer.

Pasi të jeni pajisur me kontratën E-Banking, permes autorizimit kodin e sigurisë me SMS, do të ju 
mundësohet t’i qaseni të gjitha llogarive tuaja në mënyre elektronike si mbajtës i/e llogarive dhe lloga-
rite për të cilat jeni të autorizuar duke përfshire edhe llogarinë e kursimit Flex për fëmijë. 

Nëse keni ndonjë vështirësi gjatë përdorimit të shërbimit tonë E-banking, mos hezitoni të kontaktoni 
qendrën tonë të kontaktit në numrat e telefonit: +381 38/555-555; +386 49/555-555.

Për të hyrë në E-Banking përmes verzionit desktop ju duhet të hapni faqen e siguruar dhe të çertifikuar 
të ProCredit Bank Kosova në Internet https://ebanking.procreditbank-kos.com.

Banka ofron mundesinë e qasjes në verzionin mobil të platformës të E-banking përmes lidhëzës: 
https://ebanking.procreditbank-kos.com/mobile/user/LogOn
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2.    Qasja dhe funksionalitetet e E-banking me SMS kod të 
sigurisë

2.1    Hyrje në E-banking
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Për t’iu qasur  llogarisë tuaj të E-banking ju duhet të plotësoni emrin e përdoruesit 
dhe fjalëkalimin.

bankaime
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Sapo të shtypni butonin “Hyrje”, ju do të pranoni një SMS nga ProCredit Bank me 
kodin e sigurise (6 shifror) të cilin banka e gjeneron në sistemet e saj bazuar në 
kërkesën tuaj për hyrje në perdoruesin tuaj në E-banking. Vini re që SMS-in me 
kodin e sigurisë do ta pranoni gjithmonë në numrin mobil të cilin e keni regjistruar 
në profilin tuaj ne Bankë. Ju udhëzojmë që të kujdeseni që numri juaj mobil në 
bankë është gjithmonë i përditësuar me atë numër të cilin ju e keni në përdorim.

Pasi ta keni pranuar SMS-in, pershkruani kodin e sigurisë në fushën përkatëse.

Kodi i sigurisë që e pranon me SMS në numrin e telefonit mobil të lidhur me kon-
tratë të shërbimit E-banking mund të duket si më poshtë.

Shembull: Teksti i SMS-it me kodin e sigurisë një përdorimësh për hyrje në për-
doruesin tuaj të E-banking.

Hyrje

Autorizimi me kodin e sigurise

Ju do te pranoni kodin e sigurise me SMS nga ProCredit Bank
Ju lutemi pershkruani kodin e sigurise me SMS
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Hyrje

Autorizimi me kodin e sigurise

Ju do te pranoni kodin e sigurise me SMS nga ProCredit Bank
Ju lutemi pershkruani kodin e sigurise me SMS 374931
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Në rast se jeni duke hyrë për herë të parë në E-Banking atëhere nga ju do të kërko-
het që të përcaktoni fjalëkalimin e ri

2.2    Përcaktimi i fjalëkalimit
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Ju lutem ndiqni udhëzimet dhe kriteret e përshkruara në faqe dhe në vijim për të 
percaktuar fjalëkalimin e ri: 

• Të shënohet një shkronjë e madhe (ABCD…) 
• Të shënohet një numër (0123…9) 
• Gjatësia e fjalëkalimit duhet të jetë minimum 8 karaktere
• Fjalëkalimi i ri nuk mund të jetë i njëjtë me fjalëkalimin e fundit
 
Pasi ta keni përcaktuar atë dhe keni shtypur butonin “Konfirmo” do të ju shfaqet 
faqja në vijim.
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2.3    Rivendosja e fjalëkalimit

Në rast se keni harruar fjalekalimin, ju mund ta ri-vendosni atë duke ndjekur 
hapat në vijim:

Ju lutem keni parasysh që për të rivendosur fjalëkalimin në faqen e E-banking 
paraprakisht duhet të siguroheni që keni të regjistruar në bankë në profilin tuaj 
adresën e email-it tuaj si dhe informatat si numri i telefonit mobil të jenë të për-
ditësuara me ato të cilat ju aktualisht i posedoni.

Shtypni butonin “Resetim i fjalekalimit”.
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Në fushën përkatëse ju lutem shkruani emrin e përdoruesit tuaj.

bankaime
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Për rivendosjen e fjalëkalimit do të pranoni SMS Kodin e Sigurise:

Rivendos fjalekalimin

Ju lutemi plotesoni te dhenat ne vijim
Emri i perdoruesit
Telefoni mobil

Shembull
bankaime@gmail.com

+377 44 889 998

+377 44 889 998

bankaime

Anulo Vazhdo
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Pasi të keni plotësuar të dhënat që kërkohen, shtypni butonin “Konfirmo”,dhe  do 
të duhet të krijoni fjalëkalimin e ri të cilin do ta përdorni sa herë të hyni në E-bank-
ing herave të ardhshme.

Rivendos fjalekalimin

Ju lutem pershkruani kodin e sigurise me SMS dhe krijoni fjalekalimin e ri
Ju do te pranoni nje SMS nga ProCredit Bank me kodin e sigurise. Ju lutem pershkruajeni ne vijim.

Anulo Vazhdo

SMS kodi I sigurise
Fjalekalimi I ri

Konfirmo fjalekalimin e ri
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Rivendos fjalekalimin

Ju lutem pershkruani kodin e sigurise me SMS dhe krijoni fjalekalimin e ri

Anulo Vazhdo

SMS kodi I sigurise

Fjalekalimi I ri
Konfirmo fjalekalimin e ri

Ju do te pranoni nje SMS nga ProCredit Bank me kodin e sigurise. Ju lutem pershkruajeni ne vijim.
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Rivendos fjalekalimin

3.    Realizimi i transaksioneve në E-banking

Pasi të jeni qasur me sukses në përdoruesin tuaj të E-Banking, ju mund të beni 
rishikimin e gjendjeve të llogarive dhe informata të tjera te shpalosura per ju siç 
mund te jene dhe detajet mbi kartelat, statusin e tyre apo edhe informata mbi 
kredine nese ju e keni nje te tille me bankën.

Për të realizuar transfere të ndryshme mund të kerkohet që të aprovohen nga ana 
e juaj me kodin e sigurise të pranuar përmes SMS-it (një SMS kod i sigurisë për 
aprovim të një transaksioni). 

- Aprovim me SMS kodin e sigurise - transferet kombetare, nderkombetare, 
hapjen e llogarise te depozites me afat, krijimin e urdherpagesave kombetare dhe 
te ngjajshme kerkohet qe të aprovohen nga ana e juaj me SMS kodin e sigurise.

- Pa aprovim me SMS kodin e sigurise - transferet në mes llogarive tuaja, 
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Lloji i transferit Pranimi/realizimi
 prej-deri ne ora:

Përfundimi i 
realizimit te 
transfereve në ora:

Ditët e javës:

Transferta nëpërmjet llogarive te 
klientit

05:00 – 21:45 21:45 E hëne – e diel

Transferta kundrejt klientëve tjerë të 
bankës ProCredit (llogari EURO)

05:00 – 21:45 21:45 E hëne – e premte

Transferta kundrejt klientëve tjerë të 
bankës ProCredit (llogari valuta tjera)

09:00 – 15:00 15:00 E hëne – e premte

Transferta për pagesën e faturave të 
shërbimeve komunale

09:00 – 21:45 21:45 E hëne – e premte

Transfertat kombëtare me përfitues 
ne bankat ne Kosove

08:30 – 14:45 14:45 E hëne – e premte

Transfertat ndërkombëtare 
(EURO dhe valuta te tjera)

08:30 – 15:45 15:45 E hëne – e premte

Transfertat nga llogaritë e kredisë 
dhe/apo linjës kreditore kundrejt 
klientët tjerë të bankës ProCredit

09:00 – 16:30 16:30 E hëne – e premte

Transfertat kombëtare nga llogaritë e 
kredisë dhe/apo linjës kombëtare

09:00 – 14:45 14:45 E hëne – e premte

Transfertat kreditore nga llogaritë e 
kredisë dhe/apo linjës kreditore

09:00 – 15:45 15:45 E hëne – e premte

ku ju jeni mbajtës llogarie apo i autorizuar, pagesat e faturave si dhe krijimi i urd-
herpagesave periodike midis llogarive tuaja, nuk kërkohet të aprovohen me kod të 
sigurisë me c’rast transaksioni do te kompletohet pa SMS kodin e sigurise.
Keni parasysh që banka mund të ndryshojë llojet e transfereve që duhet të apro-
vohen me SMS kodin e sigurisë, prandaj ju lutem që kur të realizoni transfere 
ndjekni hapat që kërkohen në faqen e E-Banking.

Tabela e mëposhte ju informon mbi limitet kohore të aplikuara për realizim të 
transfereve/pagesave përmes E-banking:

Të gjitha urdhërpagesat e regjistruara pas limiteve kohore të përcaktuara si në 
tabelën më lartë do të realizohen ditën e ardhshme të punës. Transferet ne mes 
te valutave te ndryshme (FX transferet) nuk mund të regjistrohen pas orareve të 
përcaktuara në tabelën më lartë.

Për informatën tuaj banka aktualisht nuk aplikon limite në numër të transaksione-
ve apo në shumë për transferet/pagesat e iniciuara përmes platformës E-banking.
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3.1    Transfertat 

Për të realizuar ndonjë nga transfertat brenda llogarive tuaja, brenda bankes 
kundrejt klienteve te tjerë, transferta kombetare dhe nderkombetare parimisht të 
dhënat të cilat kërkohen për realizuar këto tipe te transfereve nuk kane ndryshuar 
(ju lutem referojuni Manualit per Klientë Privat ne ueb faqen e E-banking https://
ebanking.procreditbank-kos.com). Tek kontrata e E-banking tuaj ka ndryshuar 
vetëm menyra e autorizimit të ketyre transfereve duke e përshkruar kodin e 
sigurisë në fushen përkatëse te cilen e pranoni permes SMS. Për kete arsye ne do 
të ju japim vetëm nje shembull të aprovimit të transferit kur përfitues është një 
llogari në bankë tjeter.
Pasi të keni përzgjedhur llogarinë urdhëruese dhe të keni shtuar informatat mbi 
përfituesin shtypni butonin “Vazhdo”.

Në faqen e rradhes do të ju kerkohet të shtypni shumen dhe arsyen e transferit 
perkatës të cilat kërkohen për të vazhduar me tutje me realizimin e transfertës.
Ndërsa për shumat e transfertës EUR 10,000 e me shumë kërkohet që të përzgjid-
het kodi i Bankës Qendrore të Kosovës për të realizuar transfertën respektive.

 Filan Fisteku
1234567890

1234567890

Banka Ime

Banka ime
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Në vazhdimësi ju do të pranoni SMS-in me kodin e sigurisë.

SMS teksti do të permbajë informata rreth transferit të iniciuar siç janë shuma e 
transferit dhe numri i llogarise të përfituesit si dhe kodin e sigurise (6 shifror). 
Në këtë rast mund të kontrolloni edhe njëherë te dhenat e transferit dhe si siguri 
shtëse nëse dëshironi të beni ndonjë ndryshim para se të aprovoni transferin me 
kodin e sigurise.

 Filan Fisteku

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Banka ime

Banka Ime

1234567890

1234567890
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Shtypni butonin “Perfundo” për të realizuar transferin.

Banka ime

 Filan Fisteku

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Banka Ime

1234567890

1234567890
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Banka ime

 Filan Fisteku

Banka Ime

1234567890

1234567890
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3.2    Hapja e llogarise së depozitës me afat

Për të hapur një llogari të depozitës me afat shtypni opsionin ne menyne perka-
tese tek “Hap Depozit me afat”. 

Ju duhet të përzgjidhni afatin e depozitës në listën rrëshqitëse tek fusha perka-
tese “Afati” si dhe shënoni shumën e depozitës. Keni parasysh se shuma mini-
male për të hapur një llogari të depozitës me afat është EUR 5,000 ndërsa afatet e 
maturitetit që ofrohen aktualisht janë 12 mujore, 24 mujore si dhe 36 mujore.

Banka Ime

Banka ime

Tipi i pageses te interesit              Pagese mujore

Une deklaroj qe kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet dhe rregullat e pergjithshme dhe te 
veçanta te cilat permbajne informata mbil hapjen e Llogarise se depozites me afat.

1234567890
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Para se te shtypni butonin “Vazhdo” ju duhet te pajtoheni me Kushtet dhe Rregul-
lat e bankes ne lidhje me llogarite me depozita me afat, duke e selektuar fushen 
√ përkatese, kushte te cilat ju udhezojme paraprakisht t’i lexoni me kujdes dhe te 
cilat do ta rregullojne llogarine me depozita me afat të cilën do ta hapni në vijim.

Në këtë hap, ju lutem kontrolloni të dhënat dhe sapo të pranoni SMS-in me kodin 
e sigurise, përshkruani atë në fushën përkatëse.

Banka ime
- Filan Fisteku

Banka Ime

Une deklaroj qe kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet dhe rregullat e pergjithshme dhe te 
veçanta te cilat permbajne informata mbil hapjen e Llogarise se depozites me afat.

Tipi i pageses te interesit              Pagese mujore

1234567890
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Shtyp “Konfirmo” për të vazhduar me hapjen e llogarisë të depozitës me afat.

Banka ime

- Filan Fisteku
1234567890Numri i llogarisë

Emri i përfituesit
Data e hapjes

Data e skadimit

Shuma

Interesi i pritshëm para tatimit
Taksa

Ripërtëritje automatike

Tipi i pagesës së interesit

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Pagesë mujore
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Pas këtij hapi kërkesa për hapje të depozitës me afat është pranuar me sukses.

BANKA IME

Hap deposit te re Kthehu tek Permbledhja

- Filan Fisteku

Ne kemi pranuar me sukses urdherin e transferit tuaj

1234567890Numri i llogarisë

Norma efektive e interesit

Kohëzgjatja

Emri i perfituesit

Data e hapjes

Data e skadimit

Shuma

Interesi i pritshëm para tatimit
Taksa

Ripërtëritje automatike

Tipi i pagesës së interesit Pagesë mujore
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Tek menyja te fusha “Urdherpagesat e fundit” në vijim mund të rishikoni statusin 
e kerkeses/transferit qe do të realizohet për hapje të llogarisë të depozites me 
afat.

- Filan Fisteku

Banka Ime

1234567890
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3.3    Krijimi i urdhërpagesës periodike

Për të krijuar një udhërpagesë periodike zgjidhni një nga opsionet në menynë 
“Urdherpagesë periodike”:

• Llogaritë personale - brenda  të llogarive tuaja (rrjedhese, kursimi Flex 
dhe Flex per femije)
• Kombëtare - brenda llogarive të klientëve të tjerë në bankën tonë si dhe 
klientët përfitues në banka të tjera

Banka Ime
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Pasi të keni përzgjedhur llogarinë tuaj si dhe llogarinë e përfituesit, ju duhet te 
zgjidhni datën kur deshironi qe te ju debitohet nga llogaria urdherpagesa peri-
odike si dhe daten e fundit deri ne te cilen banka e ekzekuton ne baza mujore 
urdherpagesen respektive. Nese nuk vendosni nje date te fundit atehere banka 
do të debiton llogarine tuaj per kete urdherpagese ne baza mujore derisa ju ta 
nderpreni te njejten ne opsionin perkates ne E-banking.

Pastaj shënoni shumën e urdhërpagesës si dhe arsyjen që të  menaxhoni më mire 
secilën urdhërpagesë..

Shtypni butonin vazhdo per te kompletuar kerkesen per urdherpagese periodike.

Banka Ime

- Filan Fisteku
1234567890

Banka ime
1234567890
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Banka Ime

Në rast së deshironi te krijoni nje urdherpagese periodike me perfitues ne banke 
tjeter atehere perzgjidhni opsionin kombetare ne menyne perkatese.

Zgjidhni llogarine tuaj dhe shtoni te dhenat e perfituesit ne banken tjeter, per-
fitues te cilit ne baza mujore do t’i kreditohet llogaria me shumen e vendosur nga 
ju.

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime
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Shtypni “Vazhdo” për hapin e rradhës.

Pasi të keni përzgjedhur llogarinë tuaj si dhe llogarinë e përfituesit, ju duhet 
të zgjidhni datën kur deshironi që urdherpagesa periodike të ju debitohet nga 
llogaria rrjedhese si dhe daten e fundit deri ne te cilen banka do ta ekzekuton 
ne baza mujore urdherpagesen respektive. Nëse nuk vendosni një datë të fundit 
atëherë banka do të debiton llogarinë tuaj për kete urdherpagese në baza mujore 
pa limit në ekzekutim apo derisa ju ta ndërpreni të njëjten në opsionin përkates 
në E-banking.

Banka Ime

BANKA IME

Filan Fisteku

1234567890

1234567890

- Filan Fisteku
Banka ime
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Banka Ime

1638950097362519

Shtypni “Vazhdo” për hapin e rradhes.

Si hapa të fundit, përshkruani në fushën perkatëse SMS kodin e sigurise të cilin 
do ta pranoni sapo të keni shtypur vazhdo në hapin paraprak dhe shtypni përfun-
do.

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime
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Banka Ime

Filan Fisteku

1638950097362519

1638950097362519

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Filan Fisteku

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime
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Banka Ime

1638950097362519

Pas ketij hapi, urdherpagesa juaj eshte pranuar me sukses.

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime
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Ju mund të modifikoni datat e ekzekutimit të urdhërpagesës periodike apo 
shumën dhe shtypni “Vazhdo”.

3.3.1    Modifikim i urdhërpagesës periodike

Nëse dëshironi të modifikoni nje urdherpagese ekzistuese shtypni menynë 
“Menaxhim i urdherpagesave” dhe pasi te listohen urdherpagesat aktive, atehere 
zgjidhni butonin “Modifiko”.

Keni parasysh qe urdherpagesat periodike aktive te cilat jane te hapura me 
mundesinë qe shuma e ekzekutimit e percaktuar nga ju mund te debitohet pjeser-
isht (nese fondet e juaja ne llogari nuk jane sa shuma e urdherpageses) atehere 
per te njejtat nuk lejohet modifikimi. Ne keto raste lejohet te anuloni te njejten 
dhe të krijoni një urdhërpagese të re, me shumë fikse të ekzekutimit.

Filan Fisteku

Banka Ime

1234567890

Modifiko
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Në rast se dëshironi të modifikoni urdhërpagesen kombëtare atëhere do të duhet 
të aprovoni këtë modifkim me SMS kodin e sigurise si në vijim.

Banka Ime

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime

Aktive

Data më e fundit e realizmit

Informacion i përfitmit bankar
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Shtypni butonin “Përfundo” për të ruajtur ndryshimet të cilat do të aplikohen nga 
data e përzgjedhur nga ju.

Banka Ime

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Data më e fundit e realizmit

Informacion i përfitmit bankar

Aktive
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3.3.2    Anulimi i urdhërpagesës periodike

Për të anuluar një urdhërpagese periodike aktive atëhere shtypni figuren (X) me 
poshte.

Filan Fisteku

Banka Ime

1234567890

Deaktivizo

Aktive
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Në rast se kerkohet përshkruani kodin e sigurisie që do të pranoni me SMS dhe 
shtypni “Deaktivizo”.

Me këtë hap dhe sapo të shtypni “Deaktivizo”, urdhërpagesa periodike do të 
anulohet.

Banka Ime

- Filan Fisteku
1234567890

1234567890
Banka ime

Deaktivizo

Deaktivizo

Deaktivizo  -

Data më e fundit e realizmit

Informacion i përfitmit bankar

Ju lutem pershkruani SMS kodin e sigurise

Aktive

Aktive
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Banka Ime

- Filan Fisteku
1234567890

e deaktivizuar me sukses

Data më e fundit e realizmit

Informacion i përfitmit bankar

1234567890
Banka ime

Deaktivizo  -

Kthehu tek administratori Kthehu tek permbledhjet

Anuluar



Kthehu tek permbledhjet
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