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NË DEGËN “INTERNET” MUND TË GJENI SHËRBIMET E MËPOSHTME:
1. LLOGARIA
- Hapni llogari në monedha të ndryshme,
- Historiku i llogarisë tuaj për periudha të ndryshme.
2. DEPOZITA
- Përcillni depozitat tuaja,
- Hapni depozita të reja me afate fikse dhe fleksibël.

3. KREDI
- Shikoni historikun e kontratave të kredisë
(afatin,këstin,normën e interesit, etj).
4. TRANSFERTAT
- Brenda BKT,
- Brenda Kosvës.

5. KARTA E KREDITI
- Paradhënia nga karta e kreditit në llogarinë tuaj rrjedhëse.
- Pagesa e detyrimit të kartës.
- Historikun e veprimeve të kartës tuaj.
- Kërkesë për tu pajisur me kartë kreditit.

6. KARTA DEBITI
- Informacion rreth kartave tuaja të debitit.
- Lidhjen e kartës së debitit me më shumë se një llogari ne monedhën Euro,
- Kërkesë për tu pajisur me kartë debiti.

7. INVESTIMET
- Kryeni këmbimin valutore në monedha të ndryshme,
- Përcillni kursin e këmbimit.
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Dega “Internet” EBanking

1.0. Regjistrimi në EBanking
Për regjistrim në “Ebanking” ndjekni këtë procedurë:
- Hyni në Web Faqën www.bkt-ks.com ;

1. Klikoni në Dega “Internet” Ebanking.
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1.

Klikoni “Regjistrohu Tani”.

1.
2.

Shkruani “Nr. e Klientit - CIF” (numrin mund ta merrni duke thirrur në numrin 038 666 666);
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.
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1
2.
3.
4.

Zgjidhni tipin e kartës (që dëshironi të regjistroheni me të);
Vendosni 4 numrat e fundit te kartës;
Kodi PIN (Pin – in e kartës);
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1. Në celularin tuaj do të pranoni një sms me një numër katërshifror, të cilin mbrenda 2 minuta-ve duhet ta shkruani;
2. Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.
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1
2.
3.
4.

Krijoni fjalëkalimin;
Më pas e konfirmoni (Fjalëkalimi ju duhet gjithëherë për tu kyçur në Ebanking);
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”;
Dhe në fund e zgjidhni një “Pullë Dixhitale”.
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2.0. Kyçja në Ebanking
-

Hyni në Web Faqën www.bkt-ks.com

1. Klikoni në Dega “Internet” Ebanking.
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1
2.
3.

Shkruani „Numrin e Klientit – CIF“;
Shkruani fjalëkalimin që e keni krijuar gjatë regjistrimit;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.

1. Konfirmoni Pullën Dixhitale;
2. Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.

10

1.
2.

Në celularin tuaj do të pranoni një sms me një numër katërshifror, të cilin duhet ta shkruani mbrenda 2 minuta- ve;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.

-

Nëse regjistrimi realizohet me sukses, ju hapet kjo faqe.
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3.0. Funksionet e shërbimeve bankare
3.1 Llogaritë
Në këtë menu ju mund t’i shihni ose të kryeni transaksione me llogaritë e juaja. Veprimet që ju mund t’i kryeni janë;
• Llogaritë e mija
• Hapje Llogarie

3.1.1.Llogaritë e Mia
-

Këtu keni dy mundësi t’i shihni “Detajet e Llogarisë” dhe “Veprimet Llogarise”;

1.
2.

Për t’i parë detajet e llogarisë, zgjidhni një llogari;
Dhe pastaj shkoni në “Detajet e Llogarisë”.
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1.
2.

Këtu ju paraqiten detajet e llogarisë së zgjedhur;
Nëse dëshironi të kthehni mbrapa, klikoni butonin “Kthehu”.

1.
2.

Për t’i parë veprimet e llogarisë, zgjidhni llogarinë;
Më pas klikoni butonin “Veprimet e Llogarisë”.
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1.
2.
3.

Zgjidhni prej cilës datë deri më cilën datë dëshironi t’i shihni veprimet e llogarisë;
Më pas klikoni butonin “Kërko”;
Nëse dëshironi të ktheheni mbrapa klikoni në butonin “Kthehu”.

1.

Ju keni mundësi të Shkarkoni/Printoni duke klikuar tek butonin Shkarko/Printo.
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3.1.2. Hapje Llogarie

1.
2.
3.

Për të hapur llogari zgjidhini tipin e monedhës;
Emërtoni llogarinë;
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.
2.

Në rast se i konfirmoni të dhënat klikoni butonin “Përfundo”;
Dhe duke klikuar butonin ”Kthehu” ju mund të kthehni mbrapa.
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3.2. Depozitat
Në këtë menu ju mundeni t’i shihni depozitat e juaja gjithashtu të hapni depozitë të re. Veprimet që ju mund t’i kryeni janë;
1. Depozitat e mia
2. Hapje Depozite

3.2.1.Depozitat e mia

1
2

1.
2.

Zgjidhni një kontratë depozite për t’i parë detajet e saj;
Më pas klikoni butonin “Detajet”.

Këtu mund t’i shihni të gjitha detajet;
Dhe pastaj duke klikuar butonin “Kthehu” ju ktheheni mbrapa.

16

3.2.Hapje Depozite

1. Për hapje depozite keni dy mundësi, ne kemi zgjedhur mundësinë e parë;
2.

Dhe më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.
2.
3.
4.

Zgjidhni një produkt depozite;
Shumën që dëshironi të depozitoni dhe valutën;
Më pas e llogaritni interesin;
Dhe në fund klikoni butonin “Vazhdo”.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

Zgjidhni llogarinë prej të cilës dëshironi të financoni llogarinë;
Vendosni nëse dëshironi të përdorim overdraftin ose jo;
Pastaj klikoni butonin “Vazhdo”;
Nëse dëshironi të ktheheni atëherë klikoni butonin “Kthehu”.

Lexoni me kujdes kushtet e kontratës dhe nëse i pranoni klikoni butonin “Unë Pranoj”;
Dhe nëse nuk pranoni atëherë kthehuni mbrapa duke klikuar butonin “Nuk Pranoj”.

18

1.
2.
3.

Një përmbledhje e shkurtër e depozitës së zgjedhur;
Më pas klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të ktheheni mbrapa atëherë klikoni butonin “Kthehu”.
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3.3. Kreditë
Në këtë menu ju mund t’i shihni kreditë e juaja aktive dhe të gjitha detajet rreth tyre si p.sh;
• Numri i kontratës
• Data e hapjes
• Data e mbylljes
• Shuma
• Shuma e pakthyer
• Monedha
• Statusi i kredisë

3.3.1.Kreditë e mia

1.
2.

Zgjidhni një kontratë për t’i parë detajet e saj;
Më pas klikoni butonin “Detajet”.

1.

Këtu mundeni t‘i shihni detajet e pagesave të kredisë tuaj.

20

3.4. Transfertat
Në këtë menu ju mund të bëni transferimin e të hollave tuaja. Veprimet që ju mund t’i kryeni janë;
• Transfertat mes llogarive tuaja;
• Transferta brenda BKT-së;
• Transfertat me bankat tjera të Kosovës;
• Transfertat në pritje.

3.4.1.Transfertat mes Llogarive te Mia
P.sh. Këtu ju mundeni të transferoni të hollat prej llogarisë rrjedhëse në llogarinë e kursimit.

1.
2.

Për të realizuar “Transfertë mes Llogarive te Mia”, atëherë zgjidhni llogarinë Prej cilës llogari;
Tek e cila dëshironi të kryeni transfertën.
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1.
2.
3.

Shkruani shumën që dëshironi ta transferoni;
Vendosni se a dëshironi ta përdorni overdraftin në rast nevoje;
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1
2.

Në rast se konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transfertën atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.
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1.

Nëse dëshironi të shtypni mandatin atëherë klikoni në butonin përkatës.

3.4.2.Transfertat Brenda BKT-së
P.sh. Këtu ju mundeni të transferoni të hollat prej llogarisë suaj tek një llogari tjetër, brenda për brenda klientëve të Bkt-së.

1.
2.
3.
4.

Zgjidhini llogarinë prej cilës dëshironi të bëni transfertën duke e selektuar;
Caktoni shumën e transfertës ;
Vendosni numrin e llogarisë (tek i cili dëshironi të kryeni transfertën);
Vendosni se a dëshironi ta përdorni overdraftin në rast nevoje.
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1. .Në rast se konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin “Përfundo”;
2. Nëse dëshironi të anuloni transfertën atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.

1.

Nëse dëshironi të shtypni mandatin atëherë klikoni në butonin përkatës.
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3.4.3.Transfertat brenda Vendit
P.sh. Këtu ju mundeni të transferoni të hollat prej llogarisë suaj tek një llogari në ndonjërën nga bankat tjera në Kosovë.

1.
2.
3.
4.
5.

Zgjidhini tipin e transfertës;
Zgjidhini llogarinë prej cilës dëshironi të realizoni transfertën;
Shkruani shumën që dëshironi t’i transferoni;
Selektoni emrin e bankës së përfituesit;
Shkruani emrin e përfituesit.

1.
2.
3.
4.
5.

Vendosni numrin e llogarisë (tek e cila dëshironi të kryeni transfertën);
Numri i telefonit të përfituesit;
Përshkrimi i transfertës;
Më pas vendosni a të shfrytëzohet overdrafti i juaj nëse paraqitet nevoja;
Në fund përcaktoni se a do t’i paguani vetëm shpenzimet e juaja apo edhe të bankës tjetër.
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1.
2.

Shikoni përbledhjen e transfertës dhe nëse ështe cdo gjë në rregull klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transfertën atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.

1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse transferta realizohet me Sukses.
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3.4.4.Transfertë e Regjistruar
Gjatë kryerjes së ndonjë transferte tek “Regjistrim të dhënash”, ju mund të vendosni një emërtim në rast se keni nevojë t’i
ripërdoni të dhënat e kësaj transferte në të ardhmen.

1

Zgjidhni tipin e transfertës, duke klikuar tek “Transfertat e Regjistruara” dhe selektoni emërtimin e asaj transferte që ju
dëshironi t’i përdorni të dhënat.

-

Vetëm kontrolloni të dhënat nëse janë të saketa.
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1.
2.

1.

Në rast se konfirmoni të dhënat, atëherë klikoni në butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transfertën atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.

Ky mesazh ju paraqitet nëse transferta realizohet me Sukses.
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3.4.5.Transfertat në Pritje
Në këtë menu ju mund të shihni listën e transfertave në pritje që nuk janë ende të autorizuara.

1
2.

Këtu mund të shihni të gjithë listën e transfertave tua, që janë në pritje;
Selektoni një transfertë për t’i parë detajet e saj.

1.

Këtu mund t’i shihni detajet e transfertës.
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3.5.. Kartat e Kreditit
Në këtë menu ju mund t’i kryeni këto veprime;
• Kartat e mia (kredit kartat aktive që i keni);
• Pagesa e kartës (këtu ju mund të shlyeni detyrimin që e keni ndaj kredit kartës Prima)
• Paradhënie (ju mundeni të bëni tërheqjen e 10% të limitit të kredit kartelës, duke e zgjedhur një llogari tuajën ku do t’i
transferoni mjetet);
• Aplikimi për kartë (këtu mund të aplikoni për kartë krediti)

3.5.1.Kartat e Mia

1.
2.

Zgjidhni një kartë për t’i parë të dhënat e saj;
Më pas klikoni në butonin “Pasqyrat”.
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1.
2.
3.

Zgjidhni një pasqyrë për të parë veprimet e saj (në këtë rast ne e kemi listën bosh);
Pastaj klikoni në butonin “Detajet”;
Mbrapa mundeni të ktheheni duke klikuar tek butoni “Kthehu”.

1.
2.

Zgjidhni një kartë për t’i parë të dhënat e saj;
Më pas klikoni në butonin “Info e Kartës”.
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1.

Kështu ju paraqitet mesazhi mbi “Info e Kartës’.

1.
2.

Zgjidhni një kartë për t’i parë të dhënat e saj;
Më pas klikoni në butonin “Transaksionet e Fundit”.
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1.
2.

Kështu ju paraqitet mesazhi, kur të klikoni butonin “Transaksionet e Fundit”(në këtë rast ne e kemi listën bosh);
Mbrapa mund të ktheheni duke klikuar tek butoni “Kthehu”.
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3.5.2.Pagesa e Kartës

1.
2.

Zgjidhni një kartë për të bërë pagesën e saj;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.

1.
2.
3.

Kartën që e keni zgjedhur për të bërë pagesën;
Informacion mbi detyrimin (në rastin tonë detyrimi është 0.00 Euro);
Llogaria e selektuar është ajo llogari që është e lidhur me kartën tuaj të kreditit.
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1.
2.
3.

Shkruani shumën që dëshironi të transferoni;
Më pas vendosni a të shfrytëzohet overdrafti i juaj nëse paraqitet nevoja;
Dhe pastaj klikoni butonin „Vazhdo“.

1.
2.

Nëse dëshironi të përfundoni pagesën atëherë klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni pagesën atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.
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1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Pagesa e Kartës” është realizuar me sukses.

3.5.3.Paradhënie

1
2.

Zgjidhni kartën prej të cilës dëshironi të merrni paradhenien;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.
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1.
2.
3.

Zgjidhni llogarinë „Tek’ e cila dëshironi të derdhni paradhënien;
Caktoni shumën (vetëm 10% të limitit mund t’i tërhjekni);
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.
2.

Në rast se i konfimoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin „Përfundo“;
Nëse dëshironi të anuloni paradhënien atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.
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1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Paradhënie ” është realizuar me sukses.

3.5.4.Aplikim për Kartë

1.
2.
3.
4.
5.

Shkruani emrin e plotë në kartë;
Zgjidhni tipin e kartës;
Zgjidhni formën (kartë parësore/dytësore);
Vendosni një numër tuajin kontaktues;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.
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1.
2.

Për të përfunduar veprimin klikoni butonin „Përfundo“;
Nëse nuk i konfirmoni të dhënat atëherë kthehuni duke klikuar butonin „Kthehu“.

1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Aplikimi për kartë ” është realizuar me sukses.
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3.6. Kartat e Debitit
Në këtë menu ju mund t’i kryeni këto veprime;
• Kartat e mia (debit kartat aktive që i keni)
• Lidhje me kartë (ju mund të lidhni ose ndani kartat e juaja me llogaritë aktive që i keni)
• Aplikimi për kartë debiti

3.6.1.Kartat e mia

1.

Kur të klikoni tek “Kartat e Mia”, aty do te ju listohen debit kartelat aktive që i keni dhe mund të shihni gjendjen e llogarisë.
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3.6.2.Lidhje me Llogaritë
3.6.2.1. Ndaje

1
2.

Zgjidhni kartën për të ndarë llogari nga ajo;
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.
2.

Zgjidhni llogarinë të cilën dëshironi ta ndani nga karta ;
Më pas klikoni butonin “Ndaje”
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1.
2.

Në rast se dëshironi të vazhdoni më tutje, dhe në rast se konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni veprimin atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.

1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Ndarja ” është realizuar me sukses.
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3.6.2.2.Lidhje

1
2.

Zgjidhni kartën për të “Lidhur” llogari nga ajo;
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.
2.

Nëse dëshironi të lidhni ndonjë llogari nga kjo kartë, ju lutem selektoni llogarinë;
Më pas klikoni butonin “Lidhe”.
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1.
2.

Në rast se dëshironi të vazhdoni më tutje, dhe konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin “Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni veprimin atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.

1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Ndarja ” është realizuar me sukses.
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3.6.3.Kartat e Mia

1.
2.
3.
4.

Shkruani emrin e plotë në kartë;
Zgjidhni tipin e kartës;
Vendosni një numër tuajin kontaktues;
Më pas klikoni butonin „Vazhdo“.

1
2.

Nëse është çdo gjë në rregull atëherë klikoni butonin „Përfundo“;
Nëse dëshironi të anuloni veprimin atëherë kthehuni duke klikuar butonin “Kthehu”.
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1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Aplikimi për kartë debiti ” është realizuar me sukses.
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3.7. Investimet
Kjo nën menu ju mundëson të bëni blerjen/shitjen e valutave dhe këmbimin e kryqëzuar të valutave. Për të performuar ndonjërën
nga transaksionet ju lutem ndjekni hapat e mëposhtëm.

3.7.1. Këmbimi Valutor
•
•
•

Blerja e valutave të huaja
Shitja e valutave të huaja
Këmbimi i kryqëzuar i valutave

3.7.1.1. Blerja e valutave të huaja

1.
2.
3.

Selektoni opcionin “Blerje e Valutës së Huaj”;
Zgjidhni se cilën valutë të huaj dëshironi të bleni;
Dhe më pas klikoni butonin “Next/Vazhdo”.
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1.

Zgjidhni një llogari prej nga dëshironi të kryeni këmbimin.

1.
2.
3.
4.

Zgjidhni llogarinë tek e cila dëshironi të kryeni këmbimin;
Të gjitha fushat që janë me ( * ) janë të obliguara të plotësohen;
Nëse është çdo gjë në rregull klikoni butonin ”Vazhdo”;
Mirëpo nëse dëshironi të anuloni transkasionin klikoni butonin ”Kthehu”.
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1.
2.

Nëse konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin ”Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transkasionin klikoni butonin ”Kthehu”.

1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Blerja e valutës ” është realizuar me sukses.
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3.7.1.2. Shitja e valutave të huaja

1.
2.
3.

Selektoni opcionin “Shitje e Valutës së huaj”;
Zgjidhni se cilën valutë të huaj dëshironi të shitni;
Dhe më pas klikoni butonin “Vazhdo”.

1.

Zgjidhni një llogari prej nga dëshironi të kryeni këmbimin.
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1
2.
3.
4.

Zgjidhni llogarinë tek e cila dëshiron të kryeni këmbimin;
Të gjitha fushat që janë me ( * ) janë të obliguara të plotësohen;
Nëse është çdo gjë në rregull klikoni butonin ”Vazhdo”;
Mirëpo nëse dëshironi të anuloni transaksionin klikoni butonin ”Kthehu”.

1.
2.

Nëse konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin ”Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transkasionin klikoni butonin ”Kthehu”.
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1.

Ky mesazh ju paraqitet nëse “Shitja e valutës ” është realizuar me sukses.

3.7.1.3. Këmbimi i kryqëzuar i valutave

1.
2.
3.
4.

Selektoni opcionin “Këmbimi i kryqëzuar i valutave”;
Zgjidhni valutën që dëshironi të bleni;
Dhe valutën që dëshironi të shitni;
Më pas klikoni butonin “Vazhdo”.
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1.

Zgjidhni një llogari prej nga dëshironi të kryeni këmbimin.

1
2
3
4

Zgjidhni llogarinë tek e cila dëshironi të kryeni këmbimin;
Të gjitha fushat që janë me ( * ) janë të obliguara të plotësohen;
Nëse është çdo gjë në rregull klikoni butonin ”Vazhdo”;
Mirëpo nëse dëshironi të anuloni transkasionin klikoni butonin ”Kthehu”.
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1.
2.

Nëse konfirmoni të dhënat e mëposhtme klikoni butonin ”Përfundo”;
Nëse dëshironi të anuloni transkasionin klikoni butonin ”Kthehu”.

1.

Për të shtypur mandantin klikoni në butonin përkatës.
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3.7.2. Kursi i Këmbimit

-

Këtu ju paraqitet tabela për Kursin e Këmbimit.
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