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Fletushka për adresimin e ankesave

Kjo fletushkë ka për qëllim të informojë parashtruesin 
eventual të ankesës lidhur me procesin e brendshëm të 
trajtimit të ankesave që i adresohen “Ziraat Bankasi A.S.” 
DEGA NË KOSOVË. Ziraat Bank siguron se të gjithë 
parashtruesit e ankesave do të trajtohen në mënyrë të 
drejtë dhe të barabartë dhe se ankesat e tyre do të 
trajtohen në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe 
përgjigjja në ankesë do të kthehet brenda afatit kohor të 
paraqitur më poshtë.

Mënyra e adresimit të ankesave
Klientët nuk do të kenë kufizime apo imponime nga 
punonjësit e Bankës lidhur me mënyrën apo formën e 
parashtrimit të ankesës, në këtë mënyrë klienti mund të 
zgjedh mënyrën e tij më të përshtatshme si në vijim në të 
gjtha degët e Ziraat Bank.

(a) letër postare; (rr: Pashko Vasa Nr:18, 10000 
Prishtine)
(b) postë elektronike (e-mail); 
(kujdesindajklientit@ziraatbank-kosova.com)
(c) telefon; (038-222-000)
(d) personalisht (në të gjitha degët e Ziraat Bank)

Klientët mund të paraqesin ankesat e tyre dhe të 
komunikojnë me Bankën në njërën nga gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës të përcaktuar me ligjin përkatës 
ose në gjuhën me të cilën është lidhur marrëveshja mbi 
produktin apo shërbimin, i cili është subjekt i ankesës.
Parashtrimi i ankesave nuk i nënshtrohet asnjë tarife apo 
pagese, ose kushti për përdorimin e ndonjë formati të 
veçantë. 

Konfirmimi i pranimit të ankesave

Ziraat Bank do të konfirmojë pranimin e ankesës 
nëpërmjet njërit nga mjetet e komunikimit të cekura më 
lart ose në rrugën e njëjtë përmes së cilës e ka pranuar 
ankesën në fjalë.
Nëse nevojiten informacione apo dokumente shtesë për 
të vlerësuar ankesën, Banka do t’a kërkojë këtë informa-
cion dhe do t’a udhëzojë parashtruesin e ankesës për 
mënyrën dhe kohën e arsyeshme për dorëzimin e 
informacionit të duhur. 
Banka ka të drejtë të kërkojë vetëm informacione ose 
dokumentet relevante për vlerësimin e ankesës. 
Kur ankesa parashtrohet me anë të telefonit, klienti 
duhet të informohet se në qoftë se ai nuk pajtohet me 
përmbledhjen që Ziraat Bank i bën ankesës, ka të drejtë 
të kundërpërgjigjet brenda dhjetë ditëve të punës dhe t’i 
sigurojë Bankës komente mbi përmbledhjen ose përmba-
jtjen e tij të ankesës, si dhe të ofrojë ndonjë dokumenta-
cion mbështetës për t’i mundësuar Bankës të trajtojë 
ankesën në mënyrë adekuate. 

Afatet kohore 

Ziraat Bank do të shqyrtoj çdo ankesë dhe vendimi mbi 
ankesën duhet të merret dhe t’i komunikohet parash-
truesit të ankesës në afatin maksimal brenda pesëmëd-
hjetë (15) ditëve nga pranimi i saj. Për ankesat më 
komplekse afati mund të zgjatet mirëpo parashtruesi i 
ankesës do të njoftohet në lidhje me shtyrjen, shkakun e 
saj dhe datën e pritshme kur vlerësimi i Ziraat Bank 
lidhur me ankesën mund të përfundojë.
Kohëzgjatja e përgjithshme e shtyrjes nuk duhet të kalojë 
tridhjetë (30) ditë, përveç rasteve të veçanta të cilat për 
shkak të ndërlikueshmërisë së tyre kërkojnë kohë shtesë 
e cila duhet të aprovohet nga drejtori gjeneral apo 
zëvendësi i tij/saj për ato raste që kur zgjatja e afatit 
lejohet me ligjet në fuqi. 
Periudha gjatë së cilës Banka pret t’i ofrohet informacion 
shtesë nga parashtruesi i ankesës nuk numërohet në 
afatin kohor për zgjidhje të ankesës. 
Nëse ankesa është pranuar gjatë një dite jo pune, afati 
për këtë ankesë do të llogaritet nga dita e parë e 
ardhshme e punës. 

Zgjidhja e ankesave dhe informimi i klientëve

Parashtruesit e ankesave do të informohen për zgjidhjen 
e ankesave të tyre, me shkrim nëpërmes letrës ose 
mjeteve tjera të qëndrueshme, në formë elektronike ose 
përmes telefonit nëse këtë e preferon ankuesi. 

Refuzimi apo refuzimi i pjesshëm i ankesës, do t’i 
shpjegohet parashtruesit të ankesës në mënyrë korrekte 
dhe në një gjuhë të thjeshtë. 
Në rast se parashtruesi i ankesës nuk pajtohet me 
zgjidhjen që Ziraat Bank ka ofruar lidhur me ankesën në 
fjalë, ka të drejtë të ndërmarrë hapat si në vijim:

a. të dërgojë ankesën në BQK; 
b. të dërgojë ankesën tek një autoritet tjetër publik ose 
mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve, nëse 
është e aplikueshme; 
c. të paraqesë padi në gjykatë. 
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