
 

 

FORMULAR PЁR OVERDRAFT INDIVIDЁ 

Emër Mbiemër   ____________________ 

Nr. Paga  Aprovuar:                100%                         200%                       300%  

Shuma e kërkuar e Overdraftit    __________________________ 

Shuma në llogarinë rrjedhëse      _____________________         Monedha:     ALL           EUR           USD 

Data e Disbursimit         _______/________/________ 

Nr. Llog.    _________________________________ 

Garanci per pagesë  :     

• Paga mujore  

• Llogari Garancie për Financimet (Nr. llog_____________________)  

• Depozitë me Afat_________________________________ 

TE DHENA PUNESIMI MBI APLIKUESIN 

Punëdhënësi aktual: ____________________________________  

Adresa: _______________________________________ Tel. Nr.____________; 

Pozicioni / Detyra: _______________________; Nr. i Viteve të punës: ________;  

Paga mujore: ___________________; Shpeëblime: _______________________________;  

Unë deklarojmë se të gjitha informacionet e mësipërme janë të vërteta dhe të sakta si dhe përgjegjësitë janë bërë të njohura (direkte ose jo 

direkte). Unë i nënshkruari jam dakord dhe pranoj që ju apo cilido tjetër që do të caktoni mund të marrë informacion shtesë për këtë 

aplikim. 

Ne funksion të zbatimit të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Per mbrojtjen e të dhënave personale” dhe me qëllim realizimin e kërkesave të 

mia nga ana e bankës, unë jap pelqimin tim që Banka e Bashkuar e Shqipërisë të përpunojë të dhënat e mia personale. Autorizoj bankën të 

mbajë, përpunoje e transferoje të dhënat e mia sipas akteve ligjore e nënligjore në fuqi. Ky autorizim mund të revokohet nga unë në çdo 

kohë. 

Në qoftë se aprovohet aplikimi im dhe informacioni i dhënë më sipër është gjetur jo i saktë, atëherë unë pranoj që Banka mund ta refuzojë 

financimin me autoritetin e saj absolut ose të imponojë kushte të tjera apo të rrisë përqindjen e fitimit kur ta gjykojë të përshtatshme dhe 

kjo përqindje fitimi duhet të aplikohet në mënyrë retrospektive nga data kur është dhënë fillimisht financimi ose nga ndonjë datë tjetër që 

Banka e gjykon të arsyeshme.   

Gjithashtu unë deklaroj se na janë bërë të njohura nga banka (punonjesit e saj) të gjitha rreziqet qe mund t’i sjellë aktivitetit dhe qarkullimit 

tonë të parasë financimi në një monedhë të ndryshme nga ajo e arketimeve tona. Unë i nënshkruari jam dakort dhe pranoj që financimi të 

na bëhet në monedhën për të cilën do të biem dakort në kontratën e financimit që do të nënshkruajmë për këtë qëllim. 

Data: _______/________/________ 

        Nënshkrimi i Klientit     Nënshkrimi i Shërbimit të Klientit 


