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Glossario dei termini bancari più
comuni

Glosar i shprehjeve bankare më
të përgjithshme

Presentazione

Parashtrim

Questo “Glossario” è stato preparato per rendere
chiare le parole utilizzate dalle banche alle
persone che, come te, vivono e lavorano in Italia.
Chi viene da lontano e si stabilisce qui per un
periodo della sua vita, ha bisogno di servizi e di
sicurezza, di libertà e di fiducia. Il presente
“Glossario” fa parte del Progetto Conto World e di
questa Operazione Fiducia, volta a costruire nuovi
rapporti fra la nostra Banca e quanti lavorano in
Italia venendo da altri Paesi. Ma come tutti
sappiamo, la fiducia si fonda - in primo luogo sulla comprensione e sul dialogo, che
presuppongono un linguaggio comune. Da qui,
l’utilità pratica oltre al valore simbolico di questo
opuscolo, nato con l’obiettivo di facilitarci nelle
nostre relazioni reciproche e di semplificarci in
qualche caso la vita.

Ky “Glosar” është pregatitur për ti bërë më të
qarta fjalët e përdorura nga bankat lidhur me
personat që, si ty, jetojnë dhe punojnë në Itali.
Kush vjen nga larg dhe stabilizohet këtu për
një periudhë të jetës së tij, ka nevojë për
shërbime dhe siguri, për liri dhe besim.
“Glosari” present bën pjesë në Projektin
Llogari Botërore dhe në këtë Veprim të
Besueshëm, të drejtuar në ndërtimin e
ndërlidhjeve të reja midis Bankës sonë dhe të
gjithë atyre që punojnë në Itali të prejardhur
nga Vende të tjera. Por me sa dimë të gjithë,
besimi bazohet – në radhë të parë – në
mirëkuptimin dhe djalogun, që supozon një
gjuhë të përbashkët. Që kështu, përdorimi
praktik dhe jo vetëm por edhe vlera simbolike
e kësaj broshure, është krijuar me obiektivin e
lehtësimit të mardhënieve tona reciproke dhe
në lehtësimin në një farë mënyre të jetesës.

Accensione / Apertura di un Mutuo
Concessione in prestito di una somma di denaro
da parte della Banca.

Hapja / Hapja e një Kredie
Dhënia me hua e një shume paraje nga ana e
Bankës.

Accredito
Registrazione di somme di denaro in entrata
nell'estratto conto di un cliente.

Kreditimi
Regjistrimi i shumave të parave në hyrje në
estraktin e llogarisë së një klienti.

Acquisto

Blerja

Addebito
Registrazione di somme di denaro in uscita
nell'estratto conto di un cliente.

Debitimi
Regjistrimi i shumave të parave në dalje nga
estrakti i llogarisë së një klienti.

Ammortamento / Piano di Ammortamento
Calendario delle rate di rimborso del capitale e
degli interessi stabilito al momento della
concessione di un mutuo.

Amortizimi / Plani i Shlyerjes
Kalendari i kësteve të ridhënies së kapitalit
dhe të interesave të caktuara në momentin e
dhënies së kredisë.

Apertura del Conto Corrente

Hapja e Llogarisë Rrjedhëse

Assegno Bancario
Titolo di credito che impegna una Banca a pagare
una determinata somma a una persona; l'assegno
è trasferibile mediante girata (la firma sul retro)
oppure non trasferibile.

Çek Bankar
Titull kredie që detyron një Bankë t’i pagojë
një shifër të përcaktuar një personi; çeku
është i trasferueshëm menjëhrë me xhirim
(me firmim nga mbrapa) ose i
patrsferueshëm.

Assegno Circolare
Titolo di credito emesso da una Banca pagabile a
vista e trasferibile mediante girata (la firma sul
retro).

Çek Xhirues
Titull kredie i lëshuar nga një Bankë i
pagueshëm me të parë dhe i trasferueshëm
menjëherë me xhirim (me firmim nga mbrapa)

Assegno su Piazza / Assegno fuori Piazza
Si dice “su piazza“ quando un assegno viene
pagato nel distretto bancario in cui è stato
emesso; “fuori piazza” negli altri casi.

Çek në Treg / Çek jashtë Tregu
Thuhet “në treg” kur një çek pagohet në
distriktin bankar në të cilin është lëshuar;
“jashtë tregu” në rastet e tjera.

Assicurazione
Polizza (contratto) col quale l’assicurato, dopo
aver pagato una somma di denaro (Premio), ha
diritto a rimborsi in denaro o ad assistenze
particolari, nel caso si sia verificato un evento
spiacevole ed imprevisto.

Sigurimi
Polica (kontrata) nëpërmjet së cilës i
siguruari, mbasi ka paguar një shumë
parashë (primin e sigurimit), ka të drejtë të
vijë i shpërblyer në para ose me asistencë të
veçantë, në rast se do të verifikohet ndonjë
ngjarje e papëlqyeshme dhe e
paparashikueshme.

ATM / Sportello Bancomat

ATM / Sporteli i Kartës Paguese ose
Bankomatit
Sporteli automatik (Automated Teller
Machine) pranë të cilit është e mundur të
tërhiqen kartëmonedha dhe të kryhen
veprime të tjera në “vetë shërbim”, çdo ditë
dhe në orare më të zgjatura karshi sportelëve
të bankës.

Sportello automatico (Automated Teller Machine)
presso il quale è possibile prelevare banconote ed
effettuare altre operazioni in “self service”, tutti i
giorni ed in orari più estesi rispetto agli sportelli
bancari.

Banca
Istituto di credito che offre servizi di pagamento,
prestiti e finanziamenti, investimenti del risparmio,
consulenza, polizze assicurative ecc.

Banka
Istitut kredie që ofron shërbime pagimi, hua
dhe financime, investimin e kursimeve,
konsulencë, polica sigurimi e tjera.

Bancario
Lavoratore dipendente presso una banca.

Bankieri
Punonjësi i varur pranë bankës.

Bancomat
Tessera che permette di prelevare contante
presso gli sportelli automatici ATM o di effettuare
operazioni di acquisto con addebito sul conto
bancario.

Karta Paguese ose Bankomat
Teserë që lejon tërheqjen e parave pranë
sportelëve automatik ATM ose në kryerjen e
veprimeve blerëse me debitim në llogarinë
rrjedhëse bankare.

Bollette per il pagamento delle utenze
Certificati di pagamento di determinati beni e
servizi (luce, gas, acqua, telefono…) che possono
essere addebitati tramite conto corrente bancario.

Faturat për pagimin e shërbimeve publike
Çertifikatat e pagimit të sendeve dhe të
shërbimeve të caktuara (drita, gazi, uji,
telefoni…) që mund të jenë të debitueshme
në llogarinë rrjedhëse bankare.

Bollo / Valore Bollato
Imposta da pagare su determinati contratti, che la
banca incassa e poi versa allo Stato.

Pulla / Vlerat e Vulosura
Taksa që duhet paguar për kontrata të
caktuara, që banka fut në kasën e saj dhe më
pas ja derdh Shtetit.

Bonifico Bancario
Operazione con cui si trasferisce una somma di
denaro da un conto corrente ad un altro, anche tra
due banche differenti e in località diverse.

Urdhërxhirim Bankar
Veprimi nëpërmjet të cilit transferohet një
shumë parash nga një llogari rrjedhëse në një
tjetër, edhe midis dy bankave të ndryshme
ose në lokalitete të ndyshme.

BOT
Buono Ordinario del Tesoro: titolo di Stato a breve
termine.

BOT
Bono Ordinar i Thesarit: titull i Shtetit me afat
të shkurtër.

BTP
Buono del Tesoro Poliennale: titolo di Stato a
medio-lungo termine.

BTP
Bono i Thesarit Shumëvjetor: titull i Shtetit me
afat të mesëm ose të gjatë.

CAB
Codice di Avviamento Bancario che permette di
individuare lo sportello e la località della Banca
che ha effettuato un'operazione.

CAB
Kod i Nisjes Bankare që lejon të dallohet
sporteli dhe lokaliteti i Bankës që ka kryer një
veprim.

Cambiale
Titolo di credito all'ordine trasferibile mediante
girata (firma).

Kambial
Titull kredie me urdhër i transferueshëm
nëpërmjet xhirimit (firmës).

Cambio
Passaggio dalla moneta di una Nazione ad
un’altra; per questo servizio, è previsto il
pagamento di una commissione.

Ndërrim
Shndërrimi i monedhës nga ajo e një Shteti
në një tjetër; për këtë shërbim, është i
parashikuar pagimi i një porosie.

Carnet di Assegni
Fascicoletto, contenente un certo numero di
questo mezzo di pagamento.

Bllok Çeqesh
Një fashikull i vogël, që përmban një farë
numri të këtij mjeti pagimi.

Carta di Credito
Tessera che consente, in tutto il mondo, di pagare
beni e servizi presso i punti vendita convenzionati
con un determinato circuito (Visa, Mastercard,
American Express, Diners, JCB).
E’ anche possibile effettuare prelievi di contante
(“cash advance”).

Kartë Kredie
Teserë që lejon, në të gjithë botën, të
paguhen sende dhe shërbime pranë pikave
shitëse që kanë lidhur marrëveshje për një
qark të veçantë (Visa, Mastercard, American
Express, Diners, JCB).
Ёshtë e mundur që të kryhen edhe tërheqje
parash (“cash advance”).

Carta Prepagata Ricaricabile
Carta rilasciata dalla Banca per effettuare
pagamenti, prelievi di denaro e ricarica dei
cellulari. È possibile ricaricare automaticamente la
carta (per esempio ogni volta che viene
accreditato lo stipendio in banca).

Kartë Parapaguese e Karikueshme
Karta e lëshuar nga Banka për të kryer
pagime, tërheqje parash dhe rikarikim
celularësh. Kjo kartë është e mundëshme të
karikohet edhe automatikisht (për shembull
çdo herë që kreditohet rroga në bankë).

Carta Telefonica
Tessera prepagata che permette di telefonare, da
telefono fisso o da cellulare, in Italia od all’estero.

Karta Telefonie
Teserë e parapaguar që lejon telefonimin, nga
telefoni fiks ose nga celulari, në Itali ose
jashtë shtetit.

Codice ABI
Il codice numerico della banca

Codi ABI
codi numerik i bankes

Consulenza
Consigli, forniti da un esperto, riguardo il modo
migliore di investire i propri risparmi, anche a
seconda delle caratteristiche del risparmiatore:
età, situazione familiare, reddituale e patrimoniale,
propensione al rischio, preferenza per la liquidità,
esigenze di spesa future ecc.

Këshillim
Këshillime, të lëshuara nga një ekspert, lidhur
me mënyrën më të mirë për investimin e
kursimeve, edhe në bazë të karakteristikave
të kursimtarit: mosha, situata familiare, të
ardhurat vitore dhe pasurore, prirja karshi
rrezikut, preferimi i parave, nevoja për
shpenzime të ardhshme etj.

CCT
Certificato di Credito del Tesoro: titolo di Stato a
medio-lungo termine.

CCT
Çertifikatë e Kreditimit të Thesarit: titull i
Shtetit me afat të mesëm ose të gjatë

Commissioni Bancarie
Compenso spettante alle aziende di credito per i
servizi prestati e per le operazioni di
finanziamento.

Porositë Bankare
Pagimi përkatës për ndërmarjet kredi
dhënëse për shërbimet e lëshuara dhe për
veprimet e financimit.

Contante
Monete e banconote aventi corso legale in una
determinata nazione.

Para në dorë
Monedhat dhe kartëmonedhat që janë në fuqi
ligjore në një shtet të caktuar.

Conto Corrente Bancario
Contratto che regola i rapporti di debito e di
credito tra il cliente e la Banca.

Llogari Rrjedhëse Bankare
Kontratë që rregullon mardhëniet midis
borxhit dhe kredisë së klientit me Bankën.

Contratto
Accordo fra 2 o più parti, in genere riguardante
una prestazione.

Kontrata
Marrëveshja midis 2 ose më shumë palëve,
zakonisht lidhur me një shërbim.

Coordinate Bancarie
Insieme di codici attraverso i quali è possibile
individuare le controparti di operazioni bancarie. I
più noti sono il Codice ABI (che permette di
identificare la banca); il Codice CAB (che
identifica la filiale); il numero del conto corrente
bancario.

Koordinatat Bankare
Tërësia e kodeve nëpërmjet të cilëve është e
mundur të dallohen palët e kundërta në
veprimet bankare. Më të njohurit janë Kodi
ABI (që bën të mundur identifikimin e
bankës); Kodi CAB (që identifikon filialin);
numri i llogarisë rrjedhëse bankare.

Credito al Consumo
Facilitazione finanziaria a favore del consumatore
da parte di imprese commerciali o di liberi
professionisti (dilazioni di pagamento o
finanziamenti).
Spesso viene stipulato presso punti vendita, a
seguito dell’acquisto di un bene durevole (auto,
mobili, elettrodomestici ecc.)

Kredi për Konsum
Lehtësim financiar në favor të konsumatorit
nga ana e ndërmarrjeve tregëtare ose e
profesionistëve të lirë (zgjatja e afatit të
pagimit ose e financimeve).
Shpesh herë lidhet pranë pikave të shitjes,
mbas blerjes së ndonjë sendi material të
qëndrueshëm (makina, mobilie, pajisje
elektrike shtëpiake etj.)

Credito Fondiario
Credito concesso dalle Banche per finanziamenti
a medio-lungo termine garantiti da un'ipoteca su
immobili.

Kredi për Pasurit e Patundshme
Kredi e lëshuar nga Bankat për financim me
afat të mesëm ose të gjatë e garantuar nga
një hipotekë mbi pasuritë e patundshme.

Custodia Titoli
Servizio con il quale la Banca si impegna a
custodire quote dei fondi comuni mobiliari di
proprietà dei propri clienti.

Ruajtja e Titujve
Shërbim nëpërmjet të cilit Banka merr për
sipër të ruaj kuota të fondeve të lëvizshme
dhe të përbashkta pronë e klientëve të saj.

Datore di lavoro

Punëdhënësi

Delega
Documento attraverso il quale il cliente affida alla
banca di svolgere un compito al proprio posto (in
genere, di effettuare un pagamento)

Delegimi
Dokument nëpërmjet të cilit klienti i beson
bankës kryerjen e veprime në vend të tij
(zakonisht, në kryerjen e pagesave)

Denaro
Mezzo col quale è possibile pagare i beni
acquistati od i servizi utilizzati.

Parat
Mjet nëpërmjet të silit bëhet i mundur pagami
i sendeve të blera ose i shërbimeve të
përdorura.

Deposito Bancario
Somma di denaro accreditata in banca, in genere
su un libretto di deposito.

Depozitim Bankar
Shuma e parave të kredituara në bankë, më
zakonisht në librezën e depozitimeve.

Deposito Titoli
Contratto in base al quale la Banca s’impegna a
custodire i titoli del cliente.

Depozitimi i Titujve
Kontratë në bazë të së cilës Banka merr si
detyrë të ruaj titujt e klientit.

Domicilio
Indirizzo presso il quale abita il cliente, diverso
dalla residenza (ad esempio, uno studente
universitario può risiedere a Matera ed avere
domicilio a Bologna).

Vendi Banimit
Adresa pranë së cilës jeton klienti, ndryshe
nga vendbanimi i regjistruar në gjendjen civile
(për shembull, një student universiteti mund
të jetë i rregjistruar në Matera dhe jeton në
Bologna).

Estratto Conto
Resoconto dei rapporti che intercorrono fra la
Banca e il cliente, in genere inviato per posta ogni
3 mesi.

Estrakti i Llogarisë
Llogaridhënia e raportit të ndërsjelltë midis
Bankës dhe klientit, zakonisht i niset atij me
postë çdo tre muaj.

Fidejussione
Contratto mediante il quale un soggetto s’impegna
personalmente a soddisfare le obbligazioni di un
altro soggetto nei confronti di un creditore.

Hyrja si Garant
Kontrata nëpërmjet të cilit një person merr në
ngarkim personalisht të plotësojë detyrimet e
një personi tjetër karshi një kreditori.

Fido Bancario
Credito concesso da una Banca a fronte di
apposite garanzie.

Kredi Bankare
Kredi e lëshuar nga një Bankë përballë
garancive të posaçme.

Fiducia / Rapporto di Fiducia

Besimi / Raport Besimi

Filiale / Sportello Bancario
Punto vendita tradizionale di una banca, che si
aggiunge agli altri canali di contatto (ATM, Phone
banking, Internet Banking, Promotore finanziario
ecc.)

Filiali / Sporteli Bankar
Pika e shitjes tradicionale e një banke, që i
shtohet kanaleve të tjera bashkëlidhëse
(ATM, Phone banking, Internet Banking,
Promotor financiar etj.)

Finanziamento

Financimi

Fondo Assicurativo
Forma di investimento in prodotti assicurativi.

Fondi Sigurues
Formë investimi në prodhime sigurimi.

Fondo di Investimento
E’ una forma di investimento, nel quale il
risparmiatore sceglie una determinata tipologia di
titoli ed un esperto Gestore provvede a compiere
continui acquisti e vendite degli stessi, allo scopo
di ottenere il miglior rendimento.
I fondi possono essere di diversa natura (azionari,
obbligazionari, bilanciati, flessibili…).

Fondi i Investimit
Ёshtë një formë investimi, në të cilin
kursimtari zgjedh një tipologji të veçantë
titujsh dhe një administrator ekspert që merr
përsipër të kryej veprime të vazhdueshme në
shitjen dhe blerien e tyre, me qëllim që të
arrihen rendimente sa më të larta.
Fondet mund të jenë të natyrave të ndryshme
(aksionare, obligacionare, të balancuara, të
ndryshueshme…).

Fondo Pensione
Forma di previdenza istituita per erogare
prestazioni previdenziali a un gruppo di persone
accomunate da un rapporto di lavoro o
dall'appartenenza a una categoria professionale.

Fondi i Pensionit
Formë largëpamse e krijuar për t’i shpërndarë
shërbime sigurimi një grupi personash të cilët
kanë të përbashkët raportin e punës ose
sepse i përkasin një kategorie professionale.

Gestione Patrimoniale
Servizio con cui il Cliente affida la gestione di un
patrimonio mobiliare alla Banca.

Administrim i Pasurisë
Shërbim nëpërmjet të cilit Klienti i beson
Bankës administrimin e një pasurie të tij të
lëvizshme.

Girata
Dichiarazione scritta (firma sul retro) su un titolo di
credito (assegno, cambiale…) che ne trasferisce i
diritti al giratario.

Xhirimi
Deklarim i shkruajtur (me firmim nga mbrapa)
mbi një titull kredie (çek, kambial…) që i
transferon të drejtat xhiruesit.

Giroconto
Operazione con la quale il titolare di un conto
corrente dà ordine alla propria Banca di
accreditare una certa somma sul conto corrente di
un'altra persona.

Xhirim në llogari
Veprim me të cilin titullori i një llogarie
rrjedhëse urdhëron Bankën e tij të kreditojë
një farë shume në llogarinë rrjedhëse të një
personi tjetër.

Home banking
Rapporti con la Banca che un cliente può
sviluppare al computer tramite la rete telematica
di Internet.

Shërbime Bankare nga Shtëpia
Mardhëniet me Bankën që një klient mund të
zhvillojë në kompiuter nëpërmjet rrjetit
telematik të Internetit.

ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

ICI
Taksa e Bashkis mbi banesat

Importo

Vlefta

Imposta
Prelievo a favore dello Stato o di altro ente
pubblico cui è assoggettato obbligatoriamente il
contribuente.

Taksa
Tërheqje parash në favor të Shtetit ose të
ndonjë enti publik me të cilin kontribuesi
është lidhur në mënyrë të detyrueshme.

Interesse
Remunerazione del denaro dato in prestito.

Interesi
Shpërblimi i parave të dhëna si hua.

IRPEF
Imposta diretta sul reddito delle persone fisiche e
fa riferimento ai redditi percepiti in denaro o in
natura, continuativi o occasionali.

IRPEF
Taksa e dretë për drejtë mbi të ardhurat
personale fizike e cila i referohet të ardhurave
të fituara në para ose në natyrë, në mënyrë të
vazhdueshme ose rastësisht.

Libretto di Deposito a Risparmio
Documento bancario sul quale sono riportate tutte
le operazioni effettuate dal cliente (può essere
nominativo o al portatore).

Libreza e Depozitimit të Kursimeve
Dokument bankar mbi të cilin vijnë të
shkruara të gjitha veprimet e kryera nga
klienti (mund të jetë i emëruar ose mbartës).

Moneta

Monedha

Mutuo
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di denaro. La somma deve
essere restituita con rate periodiche
corrispondendo gli interessi maturati.

Hua
Financim nëpëmjet të cilit Banka lëshon si
hua një sasi parash. Shuma duhet të jepet
mbrapsh me këste periodike duke
korrisponduar edhe interesat e maturuara.

Mutuo Casa
Finanziamento finalizzato all'acquisto della casa,
garantito da ipoteca sull’immobile e restituito in
forma rateale secondo un piano di ammortamento
prestabilito.

Hua për Shtëpinë
Financim që ka si pikësynim blerjen e
shtëpisë, i garantuar nga një hipotekë mi
pasurinë e patundshme dhe i dhënë mbrapsh
në formë këstesh sipas një plani amortizimi i
stabilizuar parësisht.

Mutuo chirografario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
dichiarazione firmata che impegna il cliente al
rimborso della somma erogata nei tempi e con gli
interessi pattuiti.

Hua në dokument të thjeshtë
Ёshtë huaja e lëshuar nga Banka karshi një
deklarate të firmosur që detyron klientin të
rikthejë shumën e marrë në kohën dhe me
interesat e caktuara parësisht.

Mutuo ipotecario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
garanzia ipotecaria sulle proprietà del cliente.

Hua e hipotekuar
Ёshtë huaja e lëshuar nga Banka karshi një
garanzie hipotekare mbi pronat e klientit.

Non Trasferibile
Si dice di assegno che non può essere incassato
da altra persona all’infuori dell’intestatario.

I pa Trasferueshëm
Bëhet fjalë për çekun që nuk mund të tërhiqet
nga ndonjë person tjetër veçse nga personi të
cilit i është emëruar.

Nota Informativa / Prospetto Informativo

Shënim Informues / Pasqyrë Informuese

Numero di Conto Corrente
Codice identificativo necessario per effettuare
operazioni in Banca.

Numri i Llogarisë Rrjedhëse
Kodi identifikues i nevojshëm për të kryer
veprime në Bankë.

Ordine Permanente
Disposizione che il cliente dà alla Banca in
relazione alla gestione del suo conto corrente.

Urdhër i Përhershëm
Udhëzime që klienti i jep Bankës relativisht
me administrimin e llogarisë së tij rrjedhëse.

Pagamento

Pagimi

PIN
Personal Identification Number: codice segreto
che consente di identificarsi presso i circuiti
elettronici per prelevare denaro presso i
Bancomat o accedere ai servizi di home banking
forniti tramite Internet.

PIN
Numri Personal i Identifikimit: kodi segret që
lejon identifikimin pranë qarqeve elektronik
për të tërhequr para pranë sportelëve
Bankomat ose për tu lidhur me shërbimet e
home banking të furnizuara nëpërmjet
Internetit.

POS
Point of Sale: terminale installato presso negozi e
collegato con la Banca mediante il quale il
possessore di una Carta abilitata può effettuare
operazione di acquisto con addebito diretto sul
proprio conto.

POS
Pikë shitjeje: terminal i instaluar pranë
dyqaneve dhe i lidhur me Bankën nëpërmjet
të cilit pronari i një Karte të aftësuar mund të
kryej veprime blerëse me debitim të drejtë për
drejt në llogarinë e tij rrjedhëse.

Prelievo di contante
Può avvenire presso gli sportelli bancari, oppure
presso gli ATM.

Tërheqja e parave
Mund të kryhet pranë sportelëve të bankës,
ose pranë ATM.

Prestito Personale
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di denaro per l'acquisto di
beni o servizi. La somma finanziata deve essere
restituita con rate periodiche corrispondendo gli
interessi maturati.

Borxh Personal
Financim me të cilin Banka lëshon borxh një
shumë parash për blerjen gjërash ose
shërbimesh. Shuma e financuar duhet të
jepet mbrapsht me këste periodike duke
dhënë edhe interesat korrisponduese të
maturuara.

Prestito con Cessione del Quinto dello
Stipendio
Finanziamento della Banca a un cliente a fronte
della garanzia dell’impegno di una quota dello
stipendio da questi percepito (di solito fino al 20%
del totale).

Borxh me Lëshimin e një të Pestës së
Rrogës
Financim që Banka i jep një klienti karshi
garantimit me detyrim të një kuote të rogës
që ai merr (zakonisht arrihet deri në 20% të
totales).

Protesto
Atto con cui viene accertato il mancato
pagamento o la mancata accettazione di un titolo
di credito (assegno, cambiale…).

Protestim
Akt me të cilin vjen e shqyrtuar mungesa e
pagimit ose mungesa e pranimit të një titulli
kredie (çeku, cambiali…).

Rendimento

Rendimenti

Residenza

Adresa e Banimit

Ricarica / Ricaricabile

Karikim / I Rikarikueshëm

Risparmio / Risparmiare
Accantonare denaro per far fronte alle esigenze
future.

Kursim / Me Kursy
Kursimi i parave për ti bërë ballë nevojave të
ardhshme.

Ritenuta d'Acconto / Fiscale
Somma di denaro prelevata alla fonte a titolo
d’imposta.

Ndalesë e përpjesshme / Fiskale
Shumë parash e tërhequr që nga burimi si
titull tatimi.

Servizio

Shërbim

Sicurezza

Sigurim

Soldi

Para

Spese di Gestione del Conto Bancario

Çmimi i administrimit të Llogarisë Bankare

Sportello Bancario

Sportel Bankar

Stipendio / Accredito dello Stipendio

Rroga / Kreditimi i Rrogës

Tasse
Tributi richiesti per i beni o servizi offerti da un
ente pubblico (tasse scolastiche, tassa di bollo…).

Taksat
Tatime të kërkuara për gjërat ose shërbimet e
ofruara nga një ent publik (taksat shkollore,
taksa e lejes së qarkullimit…).

Tasso d’Interesse
Prezzo del denaro in valore percentuale.

Taksë Interesi
Pjesë e parave të vlerësuara në për qindje.

Titoli di credito
Documenti che attestano il diritto a ricevere una
determinata prestazione. Ne sono un tipico
esempio l'assegno e la cambiale, ma anche i titoli
di Stato e le azioni ordinarie.

Tituj Kredie
Dokumentat që dëshmojnë të drejtën e fitimit
të një shërbimi të përcaktuar. Janë një
shembull tipik çeku dhe kambiali, por edhe
titujt e Shtetit dhe aksionet ordinere.

Titoli di Stato
Obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro.

Titujt e Shtetit
Detyrime të lëshuara nga Ministria e Thesarit.

Trasferimento di Valuta all’Estero

Transferimi i Valutës Jashtë Shtetit

Transazione Finanziaria

Marrëveshje Financiare

Utenze
Beni e servizi essenziali - quali luce, gas, acqua,
telefono, raccolta rifiuti… -erogati a fronte del
pagamento delle relative tariffe.

Shërbimet Publike
Gjëra dhe shërbime esenciale – si drita, gazi,
uji, telefoni, mbledhja e mbeturinave... – të
shpërndara karshi pagimit të çmimeve reltive.

Valuta

Valuta

Vendita

Shitja

Versamento

Derdhja e parave

Web / Internet Banking
Servizi bancari che si avvalgono della rete
telematica di Internet.

Rrjeti / Internet Banka në Shtëpi
Shërbime bankare që ndihmohen nga rrjeta
telematike e Internetit.

