
DEKLARATA E KLIENTIT/ Customer Declaration

Unë i nënshkruari deklaroj se gjithë informacioni i mësipërm është i vërtetë, kam njohuri të plotë dhe pranoj kushtet e përgjithshme të 
shërbimit Online Banking dhe Kushtet e Punës të BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA dhe se për çdo ndryshim të të dhënave të mia do 
të njoftoj menjëherë BANKËN AMERIKANE TË INVESTIMEVE SHA

I here below declare that the information provided is true and I have full knowledge and accept the Terms and Conditions of Online Banking 
and the overall terms and conditions of AMERICAN BANK OF INVESTMENTS SA. Every change in my personal data will be submitted 
immediately to AMERICAN BANK OF INVESTMENTS SA

PRANOJ/       NUK PRANOJ/       pa asnjë kontestim që në numrin tim personal të celularit/ postën elektronike (e-mail)/ adresën postare të 
deklaruar prej meje pranë Bankës me këtë aplikim ose me pas si njoftim ndryshimesh, të marr njoftime të ndryshme nga Banka sipas rastit 
dhe/ose mesazhe për efekt promocional/marketing të produkteve dhe shëbimeve të ndryshme të ofruara apo të ndryshuara prej Bankës.     

Shënim: Për këshillat mbi perdorimin e sigurt të Online Banking, jeni të lutur të lexoni pranë faqes zyrtare të ABI Bank (www.abi.al) 
dokumentat “Këshillat e Sigurise” si dhe “Siguria në Online Banking”.

Datëlindja/ Birthday  _________________________________________ Kodi i Klientit/ CIF _________________________________

Nr.cel/ Mobile no. ____________________________________________ E-mail/ E-mail  ____________________________________

Të dhënat e klientit/ Customer data     

Emër, Atësia, Mbiemër  _______________________________________ 
Name, Father name, Surname

+35542258755  |  www.abi.al

FORMULAR APLIKIMI PËR ONLINE BANKING – INDIVIDË
ONLINE BANKING APPLICATION FORM – INDIVIDUALS

______________________________

Nënshkrimi/ Signature                    

______________________________

Nënshkrimi/ Signature                    

_____________________________________ 

Emër, Mbiemër i Klientit  
Customer Name/Surname 

_____________________________________ 

Nënshkrimi/ Signature

______________________

Datë/Date

______________________

Datë/Date

______________________

Datë/Date

______________________________

Emër, Mbiemër i punonjësit të Bankës  
Bank Employee Name/Surname

______________________________

Emër, Mbiemër i punonjësit të Bankës  
Bank Employee Name/Surname

LLOJI I APLIKIMIT/ Type of application

*LLOGARIA PRIMARE/ Main Account

Dega/ Branch   ____________________________________ 

  Internet Banking (web) Mobile Banking 

Nr. i llogarisë/ Account nr. ____________________________________  Monedha/ Currency:   LEK           EUR          USD    

*Llogaria nga e cila do te mbahet komisioni mujor/ Account for monthly commission   
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