
1. Kartat e Kreditit 

Nëpërmjet kësaj menuje ju do të gjeni listën e kartave tuaja të kreditit. Në këtë menu 

mund të shikoni: 

1.1 Kartat e Mia 

Klikoni në menunë Kartat e Mia, pasi të keni zgjedhur kartën, do shfaqet informacioni si 

mëposhtë: 

• Statement- klikoni mbi njërin nga rreshtat për të parë pasqyrat mujore të kartës së 

kreditit; 

• Informacioni i kartës- zgjidhni kartën dhe do ju shfaqet informacion mbi emrin e 

kartëmbajtësit, llojin e kartës, numri i kartës i cili shfaqet pjesërisht i koduar (psh 5476 

xxxx xxxx 5467), kartë kryesore apo dytësore, limiti i kartës, limiti i përdorshëm, pikët e 

fituara, statusi i kartës, data e prerjes/nxjerrjes së pasqyrës së llogarisë për kartën e 

kreditit, data e fundit e pagesës së kartës, etj...); 

• Transaksionet e Fundit-  në këtë opsion do të shihni transaksionet e fundit që keni kryer; 

 

 

1.2 Pagesa e Kartës 

Nëpërmjet opsionit Pagesë Karte ju mund të kryeni pagesat e kartës së kreditit. 

Pagesa e kartës mund të kryhet automatikisht nga sistemi në datën e caktuar. Për të kryer 

pagesën e kartës fillimisht zgjidhni kartën e kreditit. 

 

Pasi të zgjedhësh kartën, kliko 
Pasqyrat për të gjeneruar pasqyrat 
mujore të kartës ose kliko Veprimet 
e Fundit për të kontrolluar veprimet 
me të fundit të kryera me kartë  



 
 

Më pas zgjidhni llogarinë nga e cila do të kryhet pagesa, në vijim të faqes do të shfaqet 

dritarja me detajet e pagesës në të cilën janë paraqitur 3 opsione: 

 

1. Shuma minimale e ngelur (automatikisht shfaqet shuma minimale për të paguar); 

2. Shuma e ngelur (automatikisht shfaqet totali i shumës së mbetur për të paguar); 

3. Shumë tjetër (vendosni manualisht shumën që dëshironi për të kryer pagesën); 

 

Pasi keni plotësuar shumën zgjidhni nëse do të përdorni limitin e overdraft-it dhe klikoni 

butonin Vazhdo. 

 

 
 

Zgjidhni Kartën 
për të cilën do 
kryeni pagesën 

Zgjidhni Llogarinë 
nga ku do të kryhet 
pagesa 

Vendosni/Zgjidhni 
shumën që doni të 
paguani 

Kliko paguaj për të 
kryer pagesën 

Tabela përmbledhëse. 
Kliko Përfuno nëse 
konfirmon të dhënat, 
ose Anullo për tu 
kthyer pas 



Pasi klikoni butonin Vazhdo do të shfaqet tabela përmbledhëse me të dhënat e transaksionit, 

nëse dëshironi të vazhdoni me pagesën klikoni Përfundo në të kundërt butonin Kthehu.  

Pagesa e kartës së kreditit aktivizohet në moment, kur biznesi është me të drejta të plota. 

Kur biznesi ka zgjedhur alternativën që hedhësi i të dhënave dhe aprovuesi të jenë të 

ndryshëm, atëhere hedhësit do i shfaqet mesazhi “Veprimi juaj u dërgua për pranim” dhe 

aprovuesi duhet të shkojë tek “Aprovime Në Pritje” për të autorizuar pagesën e kartës. 

 

1.3 Limiti në Internet 

Nëpërmjet menusë Limiti në internet ju keni mundësinë të ndryshoni përqindjen e limitit të 

kartës për pagesa online. 

 

   
 

Për të ndryshuar limitin në internet zgjidhni kartën e kreditit dhe më pas në dritaren 

Ndrysho Limitin do të shfaqet: 

1. Limiti i kartës së kreditit; 

2. Limiti Aktual online; 

3. Vlera e re e limitit Online(në të cilin do të shënoni përqindjen e re të limitit); 

Klikoni Vazhdo dhe do shfaqet përmbledhja për veprimin e kryer: 

Zgjidhni kartën të 
cilës do i ndryshoni 
limitin në internet 

Plotëso Vlerën e Re 
të limiti online. 

Kliko Vazhdo për të 
kryer ndryshimin. 



 
 

Nëse jeni dakort me të dhënat klikoni Përfundo për të finalizuar transaksionin. 

 

Limiti i ndryshuar  aktivizohet në moment nëse biznesi ka kërkuar që përdoruesi të jetë me 

të drejta të plota. 

 

2. Kreditë 

2.1 Kreditë në Cash 

Nëpërmjet kësaj menuje ju do të gjeni listën e kontratave tuaja të kredive. Për të parë detajet 

e kontratës duhet:  

Të përzgjidhet një kontratë kredie dhe pastaj të shtypet butoni Detaje. 

Pasi shtypet butoni Detaje ju do shihni: 

• Numrin e kontratës 

• Datën e hapjes 

• Datën e mbylljes 

• Shumën 

• Shuma e pakthyer 

• Statusi i kontratës 

 

Nën këto detaje do të shihni skedën e pagesave dhe të gjitha pagesat e kryera me detajet e 

mëposhtme: 

• Data=Data e këstit 

• Kësti total=Shuma e këstit 

• Principali=Shuma e kredisë 

• Interesi=Interesi i kredisë 

• Shuma e pakthyer=Pjesa e mbetur e kredisë së papaguar 

• Shuma për tu paguar=due amount to be paid 

 

 

Tabela Përmbledhëse. 
Klikoni Përfundo nëse 
konfirmoni të dhënat në 
tabelë ose Anullo për tu 
kthyer pas. 



 
 

 
 

Zgjidhni 
Kontratën e 
Kredisë 

Kliko Detajet për të 
parë detajet e kontratës 
së kredisë 


