Data e aplikimit:

KËRKESË – PAGESË AUTOMATIKE FATURASH UTILITARE
Shërbimi Pagesë Automatike Faturash Utilitare, është një shërbim ku Klienti autorizon dhe i jep të drejtën
Bankës të debitojë llogarinë, dhe të kreditojë llogarinë e Operatorit çdo muaj, për detyrimet mujore të maturuara e
të konfirmuara nga Operatori, për kodin e abonentit të specifikuar në formular
Nëpërmjet plotësimit të këtij dokumenti deklaroj nën përgjegjësinë time personale dhe ligjore, aktivizimin në
distancë të pagesave automatike te faturave utilitare nga llogaria më poshtë, sipas të dhënave të mëposhtme:
Informacion mbi llogarinë
Numri i Llogarisë/Monedha:
Mbajtës/it e llogarisë:

Informacion mbi mbajtësin e llogarisë
Emri i Klientit:
Emri i Babait:
Mbiemri:
Datëlindje:
Numri personal:
Adresa e banimit:
Numri i telefonit:
Adresa e-mail:

Të dhënat e abonentit dhe operatorit
Operatori

Emri i abonentit*

FSHU (OSHEE)
UKT (vetëm për Tiranën)
Vodafone
ONE
ALBtelekom

Autorizimi është i vlefshëm:
Duke filluar nga data:

Deri me date:

Kodi i abonentit

KUSHTET DHE AFATET E PËRDORIMIT “PAGESE AUTOMATIKE FATURASH UTILITARE’’ PER INDIVIDE

Klienti autorizon Bankën të debitojë llogarinë e përcaktuar në formular, dhe të kreditojë llogarinë e Operatorit çdo muaj, për
detyrimet mujore korente të konfirmuara nga Operatorit, për kodin e abonentit të specifikuar në formular.
1. Pagesë automatike faturash utilitare për detyrimet mujore të maturuara ndaj Operatorit do të fillojë nga muaji pasardhës i
datës së nënshkrimit të Formularit.
2. Banka është e detyruar të zbatojë periodikisht Urdhër pagesat e Klientit, duke debituar shumat e nevojshme për shlyerjen e
detyrimit mujor nga llogaria e Klientit tek llogaria e Operatorit, sipas masës, frekuencës dhe datave të përcaktuar nga
Operatori (nëse data përkon ditë pushimi, veprimi do të kryhet në datën pasardhëse të punës). Periudha e pagesës fillon
nga data e lëshimit të faturës deri në datën e fundit të muajit, sipas përcaktimeve nga Operatori.
a. Në rast se llogaria nuk ka fonde të mjaftueshme në datën e përcaktuar nga klienti, sistemi do të kontrollojë në
llogari deri në ditën e fundit të percaktuar nga Operatori për pagimin e faturës.
b. Në rast se llogaria rrjedhëse urdhëruese e përzgjedhur nga klienti është në monedhë të ndryshme nga llogaria e
Operatorit, klienti autorizin dhe i jep të drejtën Bankës të proçedojë me konvertimin e monedhës sipas kursit të
këmbimit të ditës, të shpallur në faqen zyrtare.
3. Urdhëri për pagesë automatike faturash utilitare është i vlefshëm deri në anullimin/revokimin në formë të shkruar nga klienti
ose kur ndërpritet marrëdhënia midis Bankës dhe Operatorit. Ndërprerja e pagesës së detyrimeve mujore do të zbatohet
në muajin pasardhës. Banka rezervon të drejtën e anullimit të këtij urdhri nëse në llogarinë e Klientit nuk ka gjendje të
mjaftueshme për kryerjen e pagesave për 12 (dymbëdhjetë) muaj.
4. Klienti deklaron se njeh dhe pranon pa asnjë kundërshtim, Kushtet e Punës të Bankës për Urdhërin e Pageses Automatike
të Faturave Utilitare.
5. Klienti informohet mbi ndryshimet e komisioneve të sherbimit Pagese Automatike te Faturave Utilitare në Kushtet e Punës,
të shpallura në faqen zyrtare dhe degët e Bankës. Për debitimet direkte të faturave te OSHEE, UKT, Vodafone, Telecom
për cdo pagesë te sukseshme komisioni është 30 Lekë, per Albtelecom pagesa e faturave eshte pa komision.
6. Banka nuk mban përgjegjësi për faturat e papaguara në rast se nuk ka gjendje të mjaftueshme apo urdhër bllokime në llogari,
të cilat sjellin mos ekzekutimin e urdhërit. Klienti duhet të paguajë detyrimet kundrejt Bankës, përpara ekzekutimit të
detyrimeve mujore për llogari të Operatorit.
7. Klienti detyrohet të paguajë të gjitha detyrimet dhe kamatëvonesat kundrejt Operatorit, për faturat e prapambetura për shkak
të mungesës së gjendjes në llogari.
8. Klienti informohet për detyrimet dhe shlyerjen e faturave, në degë ose nëpërmjet kanaleve alternative të ofruara nga Banka.
9. Nxjerrja e llogarisë përbën provë të plotë për Klientin dhe Operatorin e cila dëshmon për çdo palë të interesuar përmbushjen
e detyrimeve.
10. Banka nuk mban asnjë përgjegjësi për mos përmbushjen e detyrimeve si rrjedhojë e instruksioneve të gabuara nga ana e
Klientit.
11. Banka nuk mban përgjegjësi për faturat e papaguara për shkak të mungesës së informacionit nga Operatori. Problemet që
mund të dalin për shkak të kësaj parregullsie do të zgjidhen mes Operatorit dhe Klientit.
12. Banka nuk mban përgjegjësi në rast se shuma e faturës e marrë nga Operatori, nuk përputhet me shumën e shënuar në
faturën e lëshuar.
13. Klienti deklaron se çdo pretendim që mund të ketë në lidhje me detyrimet mujore të nxjerra prej Operatorit për faturën/ faturat,
t’i do zgjidhë me këtë të fundit, duke mos përfshirë në asnjë rast Bankën, midis atij dhe Operatorit.
14. Klienti shprehimisht deklaron se i ka dhënë të drejtën autorizimin që Banka Alpha Albania SH.A ('Banka') dhe Operatorit të
shkëmbejnë të dhënat personale të tij për qëllime të implementimit të Urdhërit Pagese Automatike Faturash Utilitare, duke
identifikuar abonentin dhe detyrimet e faturave mujore respektive në ngarkim të tij.
15. Nëse Klienti kërkon të anullojë ose modifikojë shërbimin për Urdhër Pagese Automatike Faturash Utilitare është i detyruar
të aplikojë me shkrim në ambientet e Bankës.
Datat kur kryhen debitimet në favor të Operatorëve:
• UKT, OSHEE, ALBtelecom – 17 dhe 25 të çdo muaji
• Vodafone – 6 dhe 16 të çdo muaji
• ONE – 5 dhe 19 të çdo muaji
Unë deklaroj se i kam lexuar dhe kuptuar Termat dhe Kushtet e përfshira në këtë formë, të cilat i pranoj pa kushte. Gjithashtu
deklaroj dhe konfirmoj saktësinë e detajeve të dhëna dhe marr përsipër të njoftoj Bankën për çdo ndryshim të mëvonshëm
të të dhënave të paraqitura.

Emër Mbiemër

Konfirmoj

