FORMULAR PARA - APLIKIMI ONLINE PER KREDI DHE KARTE KREDITI

TË DHËNAT E APLIKANTIT

Emër/ Mbiemër:
Emri i Babait:
Datëlindja:
Numër telefoni:
Adresa e-mail:
Adresa:
Qyteti:
Dega më e afërt:

Zgjidhni degën më poshtë =>

Qëllimi i Aplikimit:

Kredi Konsumatore

Shuma

Monedha

LEK

EUR

(shuma maksimale e aplikimit për kredi konsumatore të pasiguruar për klientë pagamarrës në Alpha Bank
është 2,000,000 Lekë dhe për klientë standard është 1,500,000 Lekë)

Kartë Krediti

Limiti

Monedha

LEK

EUR

(shuma maksimale e aplikimit për kartë krediti është 2,500 Euro, ekuivalenti në Lekë)

Kredi për shtëpi

Monedha

Shuma

LEK

EUR

Statusi i punësimit:
Student

I Punësuar me Pagë

Papunë

I Vetëpunësuar

Pensionist

I Punësuar me kohë të pjesshme

Të ardhurat neto:

Shuma

Monedha

LEK

EUR

Të ardhurat të tjera:

Shuma

Monedha

LEK

EUR

Paga kalon përmes Alpha Bank?

PO

JO

Nëpërmjet këtij aplikimi deklaroj se i gjithë informacioni që kam dhënë është i saktë dhe i plotë.
Duke kuptuar se, të dhënat e mia demografike dhe financiare të ruajtura në Regjistrin e Kredive të Bankës
së Shqipërisë do të trajtohen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi për mbrojtjen e të
dhënave personale, sekretin bankar si dhe sekretin profesional, si dhe për faktin se Banka Alpha dhe
Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë kanë marrë të gjithat masat e nevojshme për të garantuar
trajtimin e sigurt të të dhënave të mësipërme:
Autorizoj Bankën Alpha që, për qëllimet që përfshijnë:
1. vlerësimin e aplikimit për të marrë kredi;
2. vlerësimin e rrezikut të kredisë gjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënies time kontraktore të
kredisë me Bankën Alpha; dhe/ose
3. vlerësimin e besueshmërisë time si person i lidhur me kredimarrësit;
të njihet me detyrimet e mia ndaj bankave/ degëve të bankave të huaja/ subjekteve kredidhënëse,
nëpërmjet përpunimit të autorizuar të të dhënave/informacionit të Regjistrit të Kredive, në mënyrë që të
vlerësojë sasinë e detyrimeve financiare, garancitë dhe besueshmërinë/aftësinë për të shlyer detyrimet
financiare. Gjithashtu, jap pëlqimin tim që Banka Alpha; të përdorë emrin dhe të dhënat e mia identifikuese
dhe financiare që mbahen në Regjistrin e Kredive, për kryerjen e raportimeve standarde dhe të
detyrueshme në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë.

Gjithashtu, jam dakord që banka të më kontaktojë përmes kontakteve të deklaruara
meje në këtë formular.
Ju lutemi plotësoni formën e paraplikimit online dhe niseni atë me email së bashku me një kopje të
dokumentit tuaj të identifikimit. Ju do të kontaktoheni nga një punonjës i Bankës për t’ju dhënë
informacionin e nevojshëm mbi këtë paraaplikim dhe për t’ju instruktuar në vazhdimësi.

