
FORMË APLIKIMI PËR INTERNET BANKING

Arsyeja e aplikimit

Platforma E-Banking

Lloji i aplikimit
 Klient i ri
 Klient ekzistues

Kodi i Degës: ___________

CIF i klientit: ___________

Tipi i llogarisë

Llogari Rrjedhëse

Depozitë me Afat

Llogari Kursimi

Nr. i Llogarisë

______________

______________

______________

Kufizime

______________

______________

______________

Të drejtat

Veproj

Shikoj
Veproj

Nëse keni një certifikatë dixhitale personale në Kartë Smart “Një për të gjithë” (lëshuar nga Halcom), ju lutem shkruani 
numrin serial të Kartës Smart _____________________________________________________________________________________

Nëse keni një Emër Përdoruesi dhe fjalëkalim të lëshuar nga Halcom, ju lutem shkruani Emër Përdoruesin ____________

Llogaria në të cilën do të mbahen komisionet_______________________________________________________________________

 Kërkesë për pajisje me emër përdoruesi/fjalëkalimi
 Kërkesë për pajisje me USB & Kartën Smart 
 Kërkesë për ri-pajisje me USB & Kartën Smart 
 Kërkesë për ri-pajisje me fjalëkalim
 Bllokim i përkohshëm E-Banking
 Ndërprerje e shërbimit E-Banking

TË DHËNA MBI TITULLARIN E LLOGARISË

 F      M

Emri______________________

Nr. Personal ________________

Nr. Celular:________________________________ i deklaruar nga klienti, në të cilin do t’i dërgohet me sms fjalëkalimi për t’i 
dhënë të drejtën për regjistrimin në listën e përfituesve.

Vendlindja_________________

Adresa e regjistruar___________________________________________   Adresa aktuale____________________________________

Gjendja civile:

Tel i shtëpisë: ___________________

Profesioni: __________________________ Pozicioni aktual i punes: ____________________________________________________

Dok identifikimi:

Tel i punës: _______________ Celular: _________________ e-mail: _________________________

Mbiemri___________________

Aut. lëshues ________________

Datëlindja _ _ / _ _ / _ _ _ _

Mbiemri ___________________
i vajzërisë

Qyteti _____________________

Atësia_____________________

Shteti______________________ Kombësia__________________

Gjinia:

 i/e martuar

 Pasaportë  Letërnjoftim

Nr. ID: __________________ Data e skadencës _ _ / _ _ / _ _ _ _

 i/e divorcuar  beqar/e  i/e ve

+35542258755  |  www.abi.al

DEKLARATA E KLIENTIT

Deklaroj se i gjithë informacioni i mësipërm është i vërtetë dhe kam njohuri të plotë dhe pranoj kushtet e përgjithshme 
të I-Banking dhe Kushtet e punës dhe se për çdo ndryshim të të dhënave të mia do të njoftoj menjëherë Bankën.

Emër, Mbiemër i Klientit Emër, Mbiemër i punonjësit të Bankës

Nënshkrimi ____________________________ Nënshkrimi ___________________________

Data: Data:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _
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