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  Regjistrimi dhe aktivizimi                                                                  

    

 

 

 

 

 

 

  

Regjistrimi bëhet i mundur nëpërmjet 

përzgjedhjes së opsionit “Regjistrohu 

tani’’ 

Kjo faqe ju mundëson të njiheni me 

‘’Termat dhe Kushtet’’ e këtij shërbimi. 

Për të vazhduar me regjistrimin në 

platformë duhet të pranoni ‘’Termat 

dhe Kushtet’’, si dhe marrjen e 

njoftimeve nga Banka nëpërmjet 

postës elektronike.    
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Në këtë faqe ju duhet: 

 Të regjistroni kartën për të cilën dëshironi të 

njoftoheni me SMS; 

 Numrin e kartës suaj të identitetit; 

 Datën muajin dhe vitin e lindjes; 

 Numrin 3-shifror që ndodhet në pjesën e 

pasme të kartës suaj (CVV2) ose numrin  

4-shifror që ndodhet në pjesën ballore të 

kartës suaj, kjo në varësi të brandit të kartës 

Alpha Bank që ju dispononi (nëse kërkohet) 

Mundësi për të regjistruar një kartë tjetër në 

shërbimin e njoftimit me SMS do t’ju jepet në faqet 

në vazhdim. 

 

Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat e kërkuara më 

lart, faqja pasardhëse kërkon të dhënat e kontaktit si 

dhe kredencialet që do të përdoren nga ana juaj për 

të aksesuar platformën dhe pas plotësimit të saktë të 

fushave të kërkuara faqja në vazhdim do t’ju njoftoj 

se llogaria juaj është krijuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në pak sekonda, në postën elektronike të 

konfirmuar nga ju në hapat e mësipërm do të vij një 

email në përmbajtje të të cilit ndodhet adresa ku ju 

mund te aktivizoni shërbimin. Me aktivizimin e 

shërbimit procesi i regjistrimit konsiderohet i 

realizuar me sukses. 
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     Hyrja në platformë 

 

 

 

 

 

Pasi te jeni regjistruar në platformë, ju do te keni mundësi 

të aksesoni sipas dëshirës llogarinë tuaj duke vendosur 

kredencialet në seksionin “Detajet e hyrjes” 

 

Pas vendosjes së kredencialeve, do t’ju shfaqen menutë 

kryesore të kësaj platforme: 

- Faqja fillestare 

- Menaxhimi i profilit 

- Kushtet e përdorimit 

- Pyetjet më të shpeshta 

 

 

 

“Faqja fillestare” jep një përshkrim të shkurtër të njoftimeve me SMS që do mund të merrni 

pas regjistrimit në platformë. 

 

 

 

 

 



 

       Manual Përdorimi SMS Alert 

 

 

 

 

‘’Menaxhimi i profilit” ju mundëson të: 

 Shtoni një kartë të re 

 Ndryshoni të dhënat personale 

 Ndryshoni cilësimet e kryera për 

shërbimin SMS Alert 

 

“Shto një kartë të re” ju mundëson 

regjistrimin e një karte të re në platformë, 

gjithmonë duke pranuar kushtet e 

përdorimit për shërbimin, të aplikueshme 

për të gjitha kartat e regjistruara në këtë 

shërbim. 

 

 

“Ndryshoni të dhënat personale” 

mundëson ndryshimin e numrit të 

telefonit dhe postës elektronike të cilat 

keni cilësuar gjatë regjistrimit. 

Gjithashtu në këtë seksion ju mund të 

ndryshoni edhe fjalëkalimin. 

 

“Cilësimet” do t’ju mundësojnë të 

ndryshoni limitet mbi të cilat dëshironi të 

njoftoheni me SMS për transaksionet e 

tërheqjes dhe blerjes 

Gjithashtu në këtë faqe ju mund të fshini 

një, disa ose të gjitha kartat tuaja të 

regjistruara në platformë. 
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Çregjistrimi i kartës 

 

 

Pasi zgjidhni “Nryshoni cilësimet” 

do t’ju shfaqet kjo faqe ku ju keni  

mundësi të ndryshoni limitet e 

përmendura si për transaksionet 

brenda vendit ashtu edhe për ato 

jashtë. 

 

Për çdo ndryshim të kryer, ju duhet 

të zgjidhni butonin “Ruaj 

ndryshimet” për të bërë aktive 

ndryshimet e kryera nga ju. 

 

 

 

 

 

 

 

“Cilësimet” do t’ju mundësojnë të 

ndryshoni te fshini një ose me shumë 

profil/kartë të regjistruar më pare në 

platformë. 

 


