APLIKIM PËR KARTË DEBITI ENTER MASTERCARD
Nëpërmjet plotësimit të këtij dokumenti deklaroj nën përgjegjësinë time personale dhe ligjore, aplikimin në
distancë për një kartë debiti Enter Mastercard Contactless

TË DHËNAT E APLIKANTIT

Emër/ Mbiemër:
Emri i Babait:
Datëlindja:
Numër telefoni:
Adresa e-mail:
Adresa:
Numri i Llogarisë (vetëm Lekë):
(nëse nuk e dini numrin tuaj të llogarisë mund të telefononi Call Center në numrin 042 240 477)

Dega ku do të dorëzohet Karta: Zgjidhni degën më poshtë =>

Kufijtë ditor të shpenzimeve për kartën e debitit Enter Mastercard që do të personalizohet përmes
këtij aplikimi do të jenë si më poshtë:




Kufiri ditor i përdorimit të kartës është 200,000 Lekë
Kufiri ditor i përdorimit në internet është 100,000 Lekë
Kufiri ditor i tërheqjes në ATM është 50,000 Lekë

Karta ofrohet pa komision mirëmbajtjeje:
Për kushtet e tjera të kartës, lutemi të konsultoheni paraprakisht me “Libri i Tarifave, Komisioneve Dhe
Shpenzimeve të Bankës për Klientë Individë” të publikuar në faqen zyrtare rë Bankës www.alphabank.al
Përmes këtij aplikimi kërkoj të lëshoni në emrin tim kartën e debitit Enter Mastercard në bazë të të
dhënave që deklarova më sipër, me përgjegjësi të plotë dhe duke njohur pasojat ligjore për çdo deklarim të
rremë, deklaroj që:
Këto të dhëna janë të vërteta
I kam lexuar dhe kuptuar Termat dhe Kushtet e kartës së përzgjedhur të publikuara në “Libri i
Tarifave, Komisioneve Dhe Shpenzimeve të Bankës për Klientë Individë” në faqen zyrtare të Bankës, të
cilat i pranoj pa kushte.
Gjithashtu, une jam dakord qe Banka të më kontaktojë përmes kontakteve të deklaruara prej meje
në këtë formular.
Ju bëjmë me dije se për aplikimin për kartë debitit ju duhet:



Të keni një llogari bankare rrjedhëse individuale në emrin tuaj personal në LEK të çelur pranë
Alpha Bank Albania, e cila nuk është në statusin „No Debit‟, në të kundërt shërbimi i aplikimit online
për kartë debiti nuk mund t‟ju ofrohet.
Nisni aplikimin tuaj me email dhe bashkëngjisni një kopje të kartës suaj të identitetit/pasaportës

