
APLIKO TANI!

Ne besojmë se sot ofrimi i shërbimeve bankare duhet të jetë vetem një hap larg 
jush, sidomos duke pasur parasysh se ju jeni profesionistë me një agjendë të 

ngarkuar ditore.

Andaj ne në BKT Kosova kemi punuar intensivisht që të ju 
ofrojme shërbimet tona në mënyrën më të thjeshtë dhe 

inovative.

 Dhe më e rëndesishmja të gjitha në 1 pako, 
të gjitha në 1 euro, të gjitha në 1 Bankë!

https://bkt-ks.com/apliko-online/


LLOGARITË TUAJA!

Pas hapjes së llogarisë tuaj të pagës ju 
gjithashtu mund të hapni:

Llogari kursimi PIKA, ku ju merrni 
interes çdo ditë!

Llogari kursimi për fëmijë, që e 
ardhmja e fëmijëve tuaj të jetë e 
sigurt!

Llogari të Depozitave me Afat, me 
oferta superatraktive!

APLIKO TANI!

https://bkt-ks.com/apliko-online/?value=Llogaria%20e%20Kursimit%20PIKA
https://bkt-ks.com/apliko-online/?value=Llogaria%20e%20Kursimit%20PIKA
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KARTELAT TUAJA!

Depononi ose tërhiqni para në mbi 50 
bankomate të BKT-së,

si dhe në mbi 70 pika shërbimi të 
Vllesa Pagesa në gjithë Kosovën.

Merrni Prima kredit kartelë* me të cilën mund të 
paguani deri në 12 këste, për të gjitha blerjet 

tuaja në POS të BKT Kosova, dhe të përfitoni nga 
shumë oferta atraktive që banka ofron gjatë vitit.

Bëni pagesa në POS terminale brenda dhe 
jashtë vendit si dhe blerje online (internet).

Ju do të merrni kartelë debiti Visa 
apo Master, me të cilën ju mund të:

*mirëmbajtja e Kartelës se kreditit Prima është sipas
çmimores në fuqi të BKT Kosova.

https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/karta-e-debitit/
https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/karta-e-debitit/
https://bkt-ks.com/bkt_campaigns/bkt-dhe-vllesa-pagesa/
https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/karta-e-kreditit-prima/


PLATFORMAT DIGJITALE

Për ta lehtësuar bankimin tuaj, dhe kurseni 
kohën tuaj,  juve ju ofrohen falas edhe 
platformat më të avancuara digjitale:

e-Banking dhe BKT Mobile, përmes të cilave
ju mund të kryeni shumë shërbime bankare si:

Aplikim për kredi Digjitale

Pagesa të faturave utilitare 

Transfere kombëtare* dhe *Ndërkombëtare. 

Pagesa me QR kod

Pagesa të detyrimit të Kredit Kartelave

Mirëmbajtja mujore pa pagesë

https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/e-banking/
https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/mobile-banking/
https://bkt-ks.com/individet/kartat-dhe-sherbimet-elektronike/kredi-dixhitale/


KREDITË

�
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APLIKO TANI!

Kredi përmes partnerëve Kredi personale
Kredi me 0% interes

Deri në 2000 Euro

Kredi për Renovim Kredi për Shtëpi Kredi për Automjete

Ju e keni shumë më të lehtë të realizoni planet 
tuaja me kushte preferenciale të finacimit përmes 
bankës tonë.

https://bkt-ks.com/individet/kredite/kredia-personale/
https://bkt-ks.com/apliko-online/


MBITËRHEQJE

Nëse keni nevojë për fonde shtesë në llogarinë 
tuaj, ju mund të merni deri në 5 paga shtesë!

Andaj nëse nuk jeni klient i BKT Kosova bëhuni dhe përfitoni nga kjo 
mundësi dhe shfrytëzoni edhe shumë shërbimet tjera të ofruara nga banka 
jonë për një bankim të shpejtë dhe të sigurtë. 

Për tu bë klientë i Bankës më të mirë në vend Apliko Këtu!

APLIKO TANI!MBITËRHEQJE x 5 Paga

https://bkt-ks.com/individet/kredite/mbiterheqja/
https://bkt-ks.com/apliko-online/?value=Llogaria%20e%20Kursimit%20PIKA



