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Hyrje në manualin për përdorim të shërbimit elektronik
Të nderuar klientë,

Ky udhëzues për përdorim të shërbimit elektronik do të ju jep informatat e nevojshme se si të
përdorni aplikacionin. Udhëzuesi është i shkruar në atë mënyrë që t’ju udhëzoj si të përdorni këtë
shërbim duke paraqitur veçoritë kryesore të aplikacionit, që nga qasja deri tek përdorimi i
shërbimeve që ofron KEP Trust.
Nëse keni ndonjë vështirësi gjatë përdorimit të aplikacionit, ju lutem kontaktoni qendrën tonë të
thirrjeve, në numrat e telefonit
+383 (0) 38 722 733;
+383 (0) 49 881 881
Ky manual ka për qëllim t’ju ndihmoj dhe udhëzoj mbi mënyrën e përdorimit të aplikacionit për
shërbim elektronik. Ndonëse ky shërbim është i dizajnuar në mënyrë që të jetë sa më i thjeshtë
dhe komod në përdorim, ju këshillojmë të lexoni me kujdes udhëzimet para se të filloni të
përdorni.
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1. Përshkim i përgjithshëm për shërbimin
Mirë se vini në aplikacionin për shërbim elektronik të KEP Trust, ku klientëve ju ofron mundësi
për aplikim për kredi dhe kontrollim të gjendjes së kredisë në internet 24 orë në ditë, 7 ditë në
javë. Për të shfrytëzuar shërbimin elektronik, mjafton të keni qasje në internet prej pajisjes
elektronike në shtëpi, zyrë apo kudo tjetër. Klientët kursejnë kohën, duke mos pasur nevojë të
vizitojnë zyrat tona për të marrë informata lidhur me gjendjen e llogarisë apo për të aplikuar për
kredi.
Aplikacioni për shërbim elektronik mundëson për klientët:
a) Informacion për llogaritë të kredisë:
 Kontroll të gjendjes së llogarive (balancat e kredisë/ve),
 Kontrollimi i transaksioneve në llogari (pagesat e kredisë),
 Kontrollim dhe printim të gjendjes së llogarive të kredisë.
b) Aplikim për kredi
 Informim për produktet dhe kushtet,
 Komunikim me institucionin (kontrollim i statusit të aplikacionit),
 Aplikim për kredi.

1.1 Profili i përdoruesit
Përdorues i aplikacionit paraqet çdo person fizik apo juridik i cili është i autorizuar të punoj me
llogarinë e shërbimit elektronik, ku përdoruesit i jepet një emër i veçantë dhe një fjalëkalim për
qasje. Ky përdorues mund të shfrytëzoj vetëm llogarinë e tij/saj dhe ato shërbime të cilat ai apo
ajo është i/e autorizuar.

1.2 Udhëzime për përdoruesit e shërbimit elektronik
Qasje në aplikacionin u lejohet vetëm klientëve të cilët bëjnë kërkesë për shfrytëzim të shërbimit
elektronik në KEP Trust. Të drejtë për shfrytëzim të këtij shërbimi kanë klientët dhe personat
fizik dhe juridik të cilët kanë kredi aktive apo aplikojnë për kredi përmes aplikacionit. Për të
fituar të drejtën e qasjes, ju duhet vetëm të hapni faqen e siguruar dhe certifikuar nga KEP Trust
në internet https://online.keptrust.org dhe të aplikoni për qasje në këto shërbime.
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1.3 Aplikimi për kredi përmes shërbimit elektronik
KEP Trust pranon vazhdimisht kërkesa për kredi të kryera përmes aplikacionit për shërbim
elektronik, 24/7. Kërkesat për kredi të cilat nuk posedojnë informacionet e nevojshme të
kontaktit nuk mund të trajtohen. Informatat e kërkuara gjatë aplikimit duhet të plotësohen me
kujdes dhe të jenë të sakta, në mënyrë që të merrni shërbim në kohë dhe të plotë.

1.4 Trajtimi i aplikacioneve përmes shërbimit elektronik
Kërkesat për kredi të cilat pranohen përmes aplikacionit trajtohen me kohë dhe në mënyrë
profesionale. Të gjitha aplikimet e kryera përmes aplikacionit duhet të kenë parasysh që:


Kërkesat për kredi të cilat pranohen ditëve të vikendit dhe ato ditëve të punës pas orës
16:30 mbesin në pritje deri në ora 8:30 të ditës së ardhshme të punës.



Varësisht nga produkti kreditorë që keni zgjedhur, ju mund të merrni përgjigje brenda
ditës apo më gjatë varësisht nga specifikat e rastit.



Zyrtari kreditor i KEP Trust mund të ju kontaktoj për sqarim të ndonjë çështje apo mund
të kërkoj informata shtesë lidhur me kërkesën tuaj.



Ju duhet të paraqiteni në degë për të nënshkruar pëlqimin për qasjen në të dhëna
personale dhe financiare.



Në rast aprovimi të kredisë, ju dhe palët tjera të përfshirë në kontratën e kredisë duhet të
paraqiteni në zyrë për të nënshkruar dokumentacionin e nevojshëm.

1.5 Tarifat dhe komisionet
Shfrytëzimi i aplikacionit për shërbim elektronik të ofruara nga KEP Trust për klientët aktiv dhe
ata potencial është falas dhe shfrytëzuesit nuk ngarkohen me ndonjë tarifë apo komisione. Ky
shërbim ka qëllim të mundësoj qasje të lehtë dhe të shpejtë në produktet tona financiare.

1.6 Kërkesat themelore
Në mënyrë që përdorimi i aplikacionit të jetë i sigurt, është e rëndësishme të ndërmerren këto
masa:

Faqja 5 nga 30

Udhëzues i Përdoruesit të Shërbimit Elektronik

1. Pajisja elektronike nga ku qaseni në shërbimin elektronik duhet të jetë e mbrojtur nga qasja e
personave të pa-autorizuar apo programeve të rrezikshme (viruse, dokumente të dyshimta,
etj.).
2. Sigurohuni se jeni duke përdorur aplikacionin për shërbim elektronik nga KEP Trust, pasi
edhe institucionet financiare janë pre e përpjekjeve për mashtrim. Shembull: kur dikush
paraqitet si punonjës i KEP-it, i cili dërgon adresën e-maile apo thërret klientët duke kërkuar
fjalëkalimin, emrin e përdoruesit. Keni kujdes, punonjësit tanë asnjëherë nuk kërkojnë
informacione të tilla përmes adresës elektronike apo telefonit.
3. Mbroni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Është shumë e rëndësishme që ti mbani mend
emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, por nëse i shkruani luteni të mos ruani së bashku.
4. Fjalëkalimin preferohet ta ndryshoni kohë pas kohe dhe fjalëkalimi e ri duhet të formohet me
kombinim të shkronjave të mëdha, numrave dhe simboleve.
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2. Hyrje në aplikacionin
Për t’u qasur në aplikacion, ju duhet të hapni faqen e siguruar dhe të certifikuar në internet nga
institucioni KEP Trust, duke klikuar tek linku më poshtë:
https://online.keptrust.org, ku do ju shfaqet dritarja si më poshtë:

2.1 Zgjedhja e gjuhës
Para se të filloni të përdorni aplikacionin, ju mund të zgjedhin gjuhën e përdorimit përmes faqes
kryesore tek butoni i gjuhëve:

2.2 Fillo përdorimin
Në faqen kryesore ju keni butonin Fillo, ku mund të zgjidhin nëse jeni klient i ri apo klient
ekzistues si përdorues i aplikacionit.
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3. Ballina
Tek butoni ballina shfrytëzuesi i aplikacionit ka mundësi të merr informacionet kryesore për
institucionin, informata që kanë të bëjnë me historikun, stafin menaxhues, partnerët, çmimoren,
njoftime me rëndësi dhe mundësitë e kontaktit.

4. Produktet tona
Tek Produktet tona hapet menyja rënëse me produktet kreditore të cilat ofron KEP Trust. Kjo
faqe shërben për të informuar personat fizik dhe juridik me kushtet e përgjithshme për kredi si:
shuma, afati i maturimit, norma e interesit dhe terma tjerë të kredisë.
Pasi ta keni klikuar Produktet Tona, do ju shfaqet dritarja si më poshtë:

–
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Zgjidhni ndonjërin nga produktet i cili i përshtatet më së miri kërkesave tuaja duke klikuar mbi
produktin, dhe do ju shfaqet dritarja si në vijim:

Fillimisht përcaktoni shumën, interesin vjetor dhe afatin e kredisë dhe në të djathë të dritares do
ju shfaqet informatat lidhur me pagesën e kredisë. Nëse pajtoheni me kushtet, ju mund direkt të
aplikoni për kredi duke klikuar butonin Apliko tani.
Informata më të hollësishme lidhur me kushtet e kredisë i gjeni tek çmimorja e KEP Trust në
linkun: https://keptrust.org/kep/#cmimorja-e-sherbimeve

5. Llogaria e shërbimit elektronik për klientë e ri
Personat fizik dhe juridik të cilët nuk janë klientë të KEP Trust, për të hapur llogari për shërbim
elektronik apo të aplikoj për kredi duhet të bëjnë përmes menysë Regjistrohu dhe apliko. Pasi ta
keni klikuar menynë, do ju paraqitet dritarja si më poshtë:
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Tek kjo dritare do të paraqiten formular të cilat kanë të bëjnë me të dhëna personale, të dhëna për
kërkesën për kredi, të dhëna financiare dhe pjesa e fundit përmban pjesën e dhënies së pëlqimit
për përdorim të këtyre të dhënave nga ana e KEP-it në procesin e shqyrtimit të kërkesës tuaj.

5.1 Të dhënat personale
Formulari i Informacioneve personale grumbullon të dhëna personale të nevojshme për trajtim
të aplikacionit tuaj.
Formulari i Informacioneve personale duket si në dritaren më poshtë:

Për trajtim të shpejtë të kërkesës duhet të keni kujdes tek saktësia e shënimeve që regjistroni në
formularë. Në dritaren më lartë është paraqitur një shembull se si duhet ta plotësoni formularin.
Vetëm pasi të jeni siguruar që janë plotësuar të gjitha fushat dhe shënimet janë të sakta, ju shkoni
në këndin poshtë djathtas dhe klikoni butonin Vazhdo.
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5.2 Informatat për kredinë
Në vazhdim do ju paraqiten produktet e kredisë që ofron KEP përmes dritares e cila duket si në
vijim:

Varësisht nga qëllimi ku ju do të përdorni kredinë, ju duhet të zgjedhni edhe produktin kreditorë.
Për qëllim ilustrimi ne kemi zgjedhur produktin biznes ku tek ky produkt është shfaqur shenja
“√”.
Në të njëjtën dritare, në pjesën e poshtme ju duhet të plotësoni shënimet për shumën e kredisë,
afatin dhe qëllimin e kredisë. Dritarja për zgjedhjen e kushteve të kredisë është paraqitur në
vijim:

Pasi ju të keni përcaktuar shumën e kushtet e kredisë, sistemi do të përllogarisë pagesën mujore,
interesin total dhe totalin e kredisë dhe interesin.
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Pasi ti keni kryer hapat e kërkuar, ju duhet të shtypni butonin Vazhdo. Gjithashtu, nëse dëshironi
të ktheheni mbrapa tek të dhënat personale shtypni butonin Kthehu.

5.3 Analiza
Tek dritarja Analiza financiare nuk kërkohet të plotësohet ndonjë e dhënë nga ana juaj.
Dritarja e cila shfaqet tek “Analiza financiare” duket si më poshtë:

Pasi ti keni kryer hapat e kërkuar, ju duhet të shtypni butonin Vazhdo, nëse dëshironi të ktheheni
mbrapa për ndonjë ndryshim shtypni butonin Kthehu.

5.4 Informacioni financiar
Kjo dritare mbledh të dhënat për pasurinë, detyrimet, të hyrat, shpenzimet dhe kolateralin nga
ana e aplikuesit për kredi. Informacioni financiar fillon me Bilancin e Gjendjes, i cila duket si në
vijim:

Tek pjesa në të majtë e figurës kur ju pozicionoheni tek simboli “i” do ju shfaqet një tekst
shpjegues për të dhënat të cilat duhet ti plotësoni në pjesën në të djathtë të figurës. Vetëm fushat
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e pa hijezuara duhet të plotësohen. Tek pjesa e pasurisë ju duhet të shënoni vlerën e pasurisë
sipas kategorive që i përkasin biznesit, fermës dhe ekonomisë familjare në përgjithësi.
Po ashtu, ju duhet të shënoni edhe detyrimet dhe kapitalin e investuar tek dritarja e cila duket si
në vijim:

Ju duhet të vendosni detyrimet e biznesit, fermës apo ekonomisë familjare tek kategoria
detyrimet afatshkurta apo detyrimeve afatgjata. Ndërsa kategoria e kapitalit përllogaritet
automatikisht nga sistemi pasi të keni plotësuar shënimet për pasurit dhe detyrimet.
Tek pjesa e informacionit financiar, në fund të dritares kemi kategoritë për të hyrat dhe
shpenzimet dhe duket si në vijim:
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Gjatë plotësimit të shënimeve për të hyrat dhe shpenzimet, ju duhet të vendosni vlerat në baza
mujore (shembull: shitjet mujore, shpenzimet familjare mujore, etj). Filloni me plotësimin e
tabelës nga burimin kryesor i të hyrave, qoftë nga shitjet e biznesit, paga, qiraja ose remitencat.
Shënimet e vendosura në këtë pjesë shërbejnë për të përcaktuar kapacitetin pagues të aplikuesit,
andaj vendosni shifra reale pasi KEP rezervon të drejtën për të kërkuar që ti dëshmoni apo
provoni me dokumente mbështetëse.
Pjesa e fundit e kësaj dritare ka të bëj me informata për kolateral dhe duket si në tabelën e
mëposhtme:

Disa nga produktet e kredisë kërkojnë të sigurohen me kolateral të luajtshëm dhe të paluajtshëm.
Ju lutem që tek pjesa ku është vendosur “

” të shënoni vlerën e tregut të kolateralit apo vlerën

e përgjithshme të kolateraleve në rast se janë më shumë se një. Nëse gjithçka është në rregull,
klikoni butonin vazhdo dhe kaloni tek dritarja Konfirmimet.

5.5 Konfirmimet
Pjesa e fundit ka të bëj me pajtime dhe dhënie të pëlqimeve për të autorizuar institucion KEP për
të vlerësuar dhe shqyrtuar aplikacionin kreditorë. Kjo pjesë ka të bëj me deklarimin mbi formës
se si dëshironi të komunikoj KEP me ju, mënyrën si jeni informuar për ne dhe pjesën e fundit
konfirmimi se ju pajtoheni me termat dhe kushtet e shqyrtimit të aplikacionit kreditorë.
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Dritarja e konfirmimeve duket si në vijim:

Kur të keni lexuar me kujdes termat dhe kushtet dhe keni dhënë pëlqimet e nevojshme duke
klikuar mbi kutitë ku janë vendosur shenjat “

”, klikoni tek butoni Përfundimit dhe aplikacioni

dërgohet për shqyrtim tek dega.
Nëse ju keni aplikuar me sukses për kredi do ju shfaqet dritarja si në vijim:
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Ky mesazh tregon se keni aplikuar me sukses për kredi dhe hapje të llogarisë për shërbimin
elektronik. Në adresën elektronike ju do të pranoni fjalëkalimin, kurse numri personal shërben si
emër i përdorimit.

6. Llogari e shërbimit elektronik për klientët ekzistues
Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët janë klientë ekzistues apo kanë qenë klient në të
kaluarën mund ta aplikojnë për llogari përmes menysë Regjistrohu nga faqja kryesore.
Pasi të keni klikuar në menynë Regjistrohu, do ju shfaqet dritarja si më poshtë:

Plotësoni fushat me të dhënat e kërkuara, duke pasur kujdesin tek saktësia e të dhënave që
vendosni. Numri i telefonit dhe adresa elektronike duhet të jenë aktive dhe në shfrytëzim të
aplikuesit, pasi aktivizimi dhe shfrytëzimi i llogarisë bëhet përmes këtyre dy mënyrave të
kontaktit. Nëse keni ndërruar kontaktin, qoftë numrin e telefonit apo adresën elektronike, ju
duhet fillimisht të vizitoni degën për të përditësuar të dhënat tuaja.
Pasi ti keni plotësuar të dhënat, klikoni tek

për tu pajtuar me terma dhe kushtet e përdorimit të

shërbimit elektronik dhe pastaj klikoni butonin Regjistrohu për ta përfunduar aplikimin.
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Nëse keni aplikuar me sukses për llogari, do ju paraqitet dritarja si në vijim:

Në adresën elektronike do të pranoni një dokument në versionin PDF i cili është i koduar.

Tek fjalëkalimi ju vendosni numrin personal dhe do ju hapet dokumenti ku ju do të gjeni kodin
për aktivizim të llogarisë Shërbimit elektronik.

7. Aktivizimi i llogarisë së shërbimit elektronik
Pasi ju të keni pranuar kodin e aktivizimit përmes adresës elektronike ju duhet të bëni
aktivizimin përmes dritares “Aktivizo”, e cila gjendet në ballinë të aplikacionit:
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Sigurohuni të vendosni të dhënat e kërkuara saktë dhe kujdesuni që kodin e pranuar në adresën
elektronike ta përshkruani saktë.
Me rendësi: fjalëkalimi juaj duhet të ketë gjatësinë prej 6 karaktereve. Fjalëkalimi duhet të
ndërtohet duke kombinuar së bashku këto karaktere:
o Shkronja të vogla dhe të mëdha (abcdABCD...)
o Numra (0123....9)
o Dhe një karakter special ( !@$%^&()-+)
Pasi ti keni përfunduar këto, shtypni butonin Aktivizo për ta aktivizuar llogarinë.

7.1 Kyçja në llogarinë e shërbimit elektronik
Në dritarja kryesore të aplikacionit klikojmë tek butoni Kyçja, dhe do hapet dritarja si në vijim:

Përmes kësaj dritare ju mund të kyçeni në llogarinë tuaj personale dhe të shfrytëzoni aplikacionin
për shërbim elektronik.
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7.2 Dritarja kryesore e shërbimit elektronik
Pas të kyçeni me sukses, paraqiten funksionet kryesore të aplikacionit tek faqja kryesore. Përmes
kësaj faqe ju mund të kryeni këto aktivitete:
o Kontrollim i gjendjes së llogarive (balanca e kredive);
o Transaksionet e llogarive (pagesat e kredisë);
o Komunikim me institucionin (kontrollim i statusit të aplikacionit);
o Aplikimin për kredi;
o Ndryshim i fjalëkalimit;

7.2.1 Llogaritë
Përmes dritares Llogaritë mund ti qaseni llogarisë së kredisë apo llogarisë teknike për të parë
ndryshimet në llogari. Nëse klikoni mbi numrin e llogarisë, do ju paraqitet dritarja si në vijim:

Tek llogaria e kredisë ju mund të kontrolloni datat e pagesës, numrin e fletëpagesës, tipin e
transaksionit, shumën e transaksionit dhe balanca e kredisë pas çdo transaksioni.
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7.2.2 Pasqyra
Tek dritarja pasqyra ju mund të nxjerrni pasqyra për llogarit. Pasi të keni klikuar nga dritarja
kryesore Llogaria, do ju paraqitet llogaria si në vijim:

Pasi të jetë hapur kjo dritare ju duhet të zgjedhni llogarinë që dëshironi të nxjerrni pasqyrën,
pastaj cakto datat për të cilat kërkon pasqyrën. Pasi i keni caktuar këto, klikoni butonin Shiko
Deklaratën ku shfaqet kjo dritare:
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Nëse ju duhet pasqyra, ju klikoni butonin shkarko dhe merrni një kopje të dokumentin në
kompjuterin tuaj, si dokumenti i paraqitur në vazhdim:

7.2.3 Dërgim i mesazheve
Aplikacioni mundëson përdoruesve që të shtrojnë pyetje dhe marrin informacione përmes
menysë Dërgimi mesazheve. Pasi të keni klikuar këtë buton, do të paraqitet dritarja në vijim:
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Klikoni butonin Dërgo mesazh dhe do ju hapet një dritare e cila duket si në vijim:

Pasi ju të hapni këtë dritare, ju duhet të zgjidhni kategorinë e mesazhit, pastaj vendos subjektin
që i përket mesazhi dhe vendos tekstin e mesazhit.
Në figurë është vendosur një shembull se si duhet të shkruhet mesazhi. Pasi ta keni përfunduar
mesazhin, ju shtypni Dërgo dhe do ju paraqitet dritarja ku shfaqen korrespodencat e mesazheve
tuaja me KEP Trust si në vijim:

Këtu ju mund të kontrolloni korrespodencat e juaja në komunikim me institucionin.
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7.2.4 Aplikimi për kredi nga klientët ekzistues
Klientët ekzistues të cilët dëshirojnë të aplikojnë për kredi mund ta bëjnë këtë nga llogaria e tyre
tek aplikacioni duke klikuar butonin Aplikimet e Kredisë, ku do ju paraqitet dritarja si në vijim:

Varësisht nga qëllimi i përdorimit të kredisë, ju zgjedhin produktin kreditorë. Për qëllim ilustrimi
ne kemi zgjedhur produktin biznes ku tek ky produkt është shfaqur shenja “√”.
Në të njëjtën dritare, në pjesën e poshtme ju duhet të plotësoni shënimet për shumën e kredisë,
afatin dhe qëllimin e kredisë. Pjesa tjetër janë kalkulime të aplikacionit si: pagesa e kredisë,
interesi gjithsej, dhe shuma totale kryegjë së bashku me interes. Dritarja për zgjedhjen e kushteve
të kredisë është paraqitur në vijim:

Ju duhet të shtypni butonin Vazhdo për të kaluar në dritaren Informacioni financiar apo butonin
Kthehu nëse dëshironi të bëni ndonjë ndryshim në termat e kredisë.
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Dritarja e Informacioni Financiar shërben për të mbledhur të dhënat lidhur me pasurinë,
detyrimet, të hyrat, shpenzimet dhe kolateralin e propozuar nga ana e aplikuesit për kredi.
Në fillim të faqes shfaqet pjesa e bilancit të gjendjes, i cila duket si në vijim:

Tek pjesa në të majtë e figurës kur ju pozicionoheni tek simboli “i” do ju shfaqet një tekst
shpjegues për të dhënat të cilat duhet ti plotësoni në pjesën në të djathtë të figurës. Tek pjesa e
aseteve ju duhet të shënoni vlerën e pasurisë sipas kategorive që i përkasin biznesit, fermës dhe
ekonomisë familjare në përgjithësi.
Po ashtu, ju duhet të shënoni edhe detyrimet dhe kapitalin e investuar tek dritarja e cila duket si
në vijim:

Ju duhet të vendosni detyrimet e biznesit, fermës apo ekonomisë familjare tek kategoria
detyrimet afatshkurta apo detyrimeve afatgjata. Ndërsa kategoria e kapitalit përllogaritet
automatikisht nga sistemi pasi të keni plotësuar shënimet për pasurit dhe detyrimet.
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Tek pjesa e informacionit financiar, në fund të dritares kemi kategoritë për të hyrat dhe
shpenzimet dhe duket si në vijim:

Gjatë plotësimit të shënimeve për të hyrat dhe shpenzimet ju duhet të vendosni vlerat në baza
mujore (shembull: shitjet mujore, shpenzimet familjare mujore, etj.). Filloni me plotësimin e
tabelës nga burimin kryesor i të hyrave, qoftë shitjet nga biznesi, paga, qiraja ose remitencat.
Shënimet e vendosura në këtë pjesë shërbejnë për të përcaktuar kapacitetin pagues të aplikuesit,
andaj vendosni shifra reale pasi KEP rezervon të drejtën për të kërkuar që ti dëshmoni apo
provoni me dokumente mbështetëse.
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Pjesa e fundit e kësaj dritare ka të bëj me informata për kolateral dhe duket si në tabelën e
mëposhtme:

Disa nga produktet e kredisë kërkojnë të sigurohen me kolateral të luajtshëm dhe të paluajtshëm.
Ju lutem që tek pjesa ku është vendosur “

” të shënoni vlerën e tregut të kolateralit apo vlerën

e përgjithshme të kolateraleve nëse ato janë më shumë se një kolateral. Pjesa tjetër tregon
informatat e kredisë para se të vazhdoni tek dritarja e fundit.
Nëse gjithçka është në rregull, klikoni butonin vazhdo dhe kaloni tek dritarja Konfirmimet, e cila
ka të bëj me dhënien e pajtimit me termat dhe kushtet e shqyrtimit të aplikacionit kreditorë.
Dritarja e konfirmimeve duket si në vijim:
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Kur të keni lexuar me kujdes termat dhe kushtet dhe keni dhënë pëlqimet e nevojshme duke
klikuar mbi kutitë ku janë vendosur shenjat “

”, klikoni tek butoni Përfundimit dhe aplikacioni

dërgohet për shqyrtim tek dega.
Nëse ju keni aplikuar me sukses për kredi do ju shfaqet dritarja si në vijim:

Ky mesazh tregon se keni aplikuar me sukses për kredi. Ne bazë të kodit të kredisë ju mund të
interesohuni për statusin e aplikacionit tuaj.
7.2.5 Ndryshimi i fjalëkalimit
Pasi të jeni kyçur në llogarinë tuaj, ju keni mundësi të ndryshoni fjalëkalimin tuaj. Për çështje
sigurie rekomandohet të ndryshoni fjalëkalimin tuaj, dhe është shprehi e mirë e sigurisë nëse
ndryshoni fjalëkalimin kohë pas kohe.
Për të ndryshim fjalëkalimit, pasi jeni kyçur në llogari klikoni mbi butonin Konfigurime dhe ju
paraqitet dritarja si në vijim:
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Rregullat e vendosjes së fjalëkalimit mbesin të njëjta, ku gjatësia e fjalëkalimit duhet të jetë 8
karaktere dhe duhet të përmbajë shkronjë të vogël, shkronjë të madhe, numra dhe karaktere
speciale.
Pasi të keni plotësuar fushat e kërkuara, do ju paraqitet mesazhi i cili konfirmon se keni
ndryshuar me sukses fjalëkalimin si në figurën më poshtë:

7.2.6 Humbja e fjalëkalimit
Nëse keni humbur apo keni harruar fjalëkalimit e llogarisë, ju mund të aplikoni për fjalëkalim të
ri nga dritarja kryesore duke klikuar mbi butonin Kyçja, ku do ju shfaqet dritarja në vazhdim:
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Klikoni tek linku Keni harruar PIN-in tuaj?” dhe do ju hapet dritarja për të aplikuar për
fjalëkalim të ri të llogarisë.
Dritarja për aplikim për fjalëkalim të ri për shërbim elektronik duket si në vijim:

Sigurohuni që keni në përdorim dhe janë aktive adresa elektronike dhe numri i telefonit. Nëse
keni ndryshuar numrin e telefonit apo adresën elektronike, ju nuk mund të ndryshoni
fjalëkalimin. Rekomandoheni të vizioni degën dhe të përditësoni të dhënat tuaja.
Pasi të vendosni të dhënat e kërkuar, ju shtypni butonin Dërgo dhe do ju paraqitet ky mesazh:

Në adresën tuaj elektronike do ju dërgohet fjalëkalimi, pastaj shkoni tek butoni kyçja dhe hapni
llogarinë tuaj.
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8. Shkyçja nga llogaria e shërbimit elektronik
Kur të keni përfunduar, ju lutem sigurohuni që keni bërë shkyçjen e llogarisë tuaj. Në dritaren
kryesore të llogarisë, në pjesën lartë djathtas, ndodhet butoni Dilni (nga llogaria), ku pasi të
klikoni ju keni shkyçur me sukses llogaria juaj.

Nëse keni pyetje shtesë apo keni paqartësi lidhur me ndonjë funksion të aplikacionit, ju lutem
mos hezitoni të kontaktoni Qendrën e Thirrjeve përmes numrave të telefonit:
+383(0) 38 722 733;
+383 (0) 49 881 881
apo përmes adresës elektronike:
info@keponline.net
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