
 

 

Pyetjet më të shpeshta 

 

 
Informacion për kartën tuaj Aspen 

 

• Karta juaj Aspen nuk është një kartë krediti. 
 

• Vetëm Home Office mund të financojë kartën tuaj. 
 

• Karta nuk ka një llogari bankare, prandaj ju nuk mund ta përdorni për të dërguar apo 
marrë pagesa. 

 

• Karta mund të përdoret vetëm nga personi të cilit i është caktuar karta. Është 

përgjegjësia juaj të siguroheni që karta të mbahet në mënyrë të sigurt. 

 

• Për të ruajtur numrin PIN, ju duhet ta mbani mend atë. 
 

• Ju nuk do të jeni në gjendje të bëni pagesa pa kontakt, telefon ose internet. 
 

• Mund t'ju kufizohet përdorimi i kartës suaj për blerjen e produkteve dhe shërbimeve të 
caktuara. 

 

• Home Office mund të kontrollojë përdorimin e kartës për t'ju mbrojtur nga mashtrimi 

dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e përdoruesve të shërbimeve tona. 

 

• Ju duhet të aktivizoni kartën tuaj siç shpjegohet më poshtë përpara se ta përdorni atë. 

 
 

Ju do të jeni në gjendje të përdorni kartën tuaj Aspen për të 

• Paguar transaksione të ndryshme në shumicën e dyqaneve që kanë logon e 
Mastercard deri në shumën e gjendjes së disponueshme në të. 

• Kontrolluar gjendjen e mbetur pranë një ATM-je, e cila quhet edhe bankomat. 

• Ju mund të tërhiqni para nga bankomati, por kini kujdes pasi disa bankomate mund 
të mbajnë komision. 

• Ju mund të shpenzoni vetëm fondet e disponueshme në kartë. Ju duhet të dini nëse 

keni fonde të mjaftueshme në dispozicion përpara se të kryeni blerje, pasi pagesa 

mund të refuzohet. 

 
 

A mbahet komision për transaksionin e kryer nga karta ime në Mbretërinë e Bashkuar 

• Nuk ka komision për transaksionin e kryer kur ju përdorni kartën tuaj Aspen në 
Mbretërinë e Bashkuar. 



 

 

Aktivizoni kartën tuaj Aspen 

 

 
Duke përdorur shërbimin tonë telefonik 24 orësh 

 

✓ Telefononi +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar 

✓ Më pas zgjidhni opsionin e 1-rë për të zbuluar PIN-in tuaj 

✓ Do t'ju kërkohet të vendosni numrin 16 shifror në pjesën e përparme të kartës 
Aspen dhe datën tuaj të lindjes 

✓ Nëse data juaj e lindjes, p.sh. është më 5 shkurt 1975, ju duhet të vendosni numrat 

në tastierën tuaj në këtë format: 050275 

 

 
• Pasi të keni përfunduar hapat e përshkruar më sipër, karta juaj do të aktivizohet. 

 

• Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni që keni lexuar dhe kuptuar kushtet. 

 

• Nënshkruani pjesën e pasme të kartës Aspen dhe karta juaj është gati për përdorim. 

 
 

 
Kontrolloni gjendjen në kartën tuaj 

 
 

Përdorimi i një bankomati ATM 
 

✓ Nëse jeni i autorizuar të tërhiqni para në një ATM duke përdorur kartën tuaj Aspen, ju 

lutemi 

sigurohuni që karta juaj është e aktivizuar paraprakisht. 

✓ Vendosni kartën tuaj në ATM, futni PIN-in, zgjidhni opsionin për të kontrolluar 

gjendjen, e cila më pas do të shfaqet në ekran (në paund sterlina) 

 

 
OSE 

 
Duke përdorur shërbimin tonë telefonik 24 orësh 

 

✓ Telefononi +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar 

✓ Më pas, zgjidhni opsionin e 2-të për të kontrolluar gjendjen tuaj 

✓ Do t'ju kërkohet të vendosni numrin 16 shifror në pjesën e përparme të kartës 
Aspen dhe kodin PIN 4 shifror 

✓ Gjendja juaj do të shfaqet (në paund sterlina) në telefonin tuaj 



 

 

Raportoni kartat e humbura ose të vjedhura 

 
Duke përdorur shërbimin tonë telefonik 24 orësh 

 

✓ Telefononi +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar 

✓ Më pas, zgjidhni opsionin e 3-të për të raportuar kartën tuaj të humbur ose të vjedhur 

✓ Do t'ju kërkohet të vendosni numrin 16 shifror në pjesën e përparme të kartës 

Aspen dhe kodin PIN 4 shifror. 

✓ Pas përfundimit, të gjitha transaksionet në ATM dhe POS do të bllokohen. 

 

 
• Nëse e gjeni kartën tuaj Aspen dhe dëshironi ta zhbllokoni ose nëse keni nevojë për një 

kartë zëvendësuese, telefononi ndihmën për migrantët në 0808 8010 503. 

 

• Shërbimi jonë telefonik është i disponueshëm 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. 



 

 

Kushtet për kartën Aspen 

 

 
• Këto kushte ("Marrëveshja") rregullojnë përdorimin e shërbimeve të pagesave të 

përcaktuara më poshtë, të siguruara nga Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, 

Langham House, 12 Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ. 

 

• Marrëveshja gjithashtu përfshin kushtet për politikën e privatësisë, të cilat gjenden në: 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy 

 

• Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni që keni lexuar dhe kuptuar kushtet e kësaj 

marrëveshjeje. 

 

• Referenca e monedhës (sterlinë £) nënkupton shumën ose ekuivalentin e monedhës 

vendase në të cilën është karta juaj. 

 

• Çdo transaksion në kartën tuaj në një monedhë tjetër, përveç sterlinës, do të kërkojë 

një konvertim duke përdorur kursin e zbatueshëm të këmbimit. Nëse nuk pranoni kursin 

e këmbimit të ofruar nga shitësi ose nga ATM-ja, do të aplikohen kurset standarde të 

Mastercard siç përshkruhen në faqen tonë të internetit 

https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates/. 

 

• Gjendja e disponueshme në kartën tuaj nuk do të fitojë ndonjë interes. 
 

• Shërbimet e pagesave janë shërbime parapagimi dhe jo një produkt kredie ose bankar, 

prandaj duhet të siguroheni që keni një gjendje të mjaftueshme në dispozicion për të 

paguar transaksionet tuaja dhe çdo komision tjetër të mundshëm. 

 

• Për t'ju mbrojtur juve dhe neve nga mashtrimi, shitësit mund të kërkojnë autorizim 

elektronik përpara se të përpunojnë ndonjë pagesë. Nëse një shitës nuk është në 

gjendje të marrë autorizim elektronik, ju mund të mos jeni në gjendje të kryeni pagesën 

tuaj. 

 

• Ne mund të refuzojmë të autorizojmë çdo përdorim të shërbimeve të pagesave, të cilat 

mund t'i shkelin këto kushte ose nëse kemi ndonjë arsye të fortë dyshimi se ju ose një 

palë e tretë, keni kryer ose po planifikoni të kryeni mashtrim apo ndonjë përdorim tjetër 

të paligjshëm ose të palejuar të shërbimit të pagesave. 

 

• Në momente të caktuara, kur ne e konsiderojmë atë si një rrezik të pastrimit të parave 

ose financim ndaj terrorizmit, mashtrim ose ndonjë aktivitet tjetër kriminal, ne mund të 

refuzojmë hyrjen në llogarinë tuaj për çdo palë të tretë. 

 

• Në disa rrethana, shitësit mund të kërkojnë verifikimin që gjendja juaj e disponueshme 

do të mbulojë shumën e pagesës dhe ta mbajnë shumën nga gjendja juaj. Shembujt 

përfshijnë makina me qira dhe hotele. Në rast se një shitës vendos një para-autorizim 

në llogarinë tuaj, ju nuk do të keni akses në këto fonde derisa pagesa të përfundojë ose 

të lëshohet nga shitësi, gjë që mund të zgjasë deri në 30 ditë. 

 

• Disa shitës mund të mos pranojnë pagesa duke përdorur shërbimet tona të pagesave. 

Është përgjegjësia juaj të kontrolloni politikën me secilin shitës. Ne nuk mbajmë asnjë 

përgjegjësi nëse një shitës refuzon të pranojë pagesën duke përdorur shërbimet tona të 

pagesës. 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates
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• Në lidhje me çdo mosmarrëveshje mes jush dhe një shitësi, me kusht që ju jeni në 

gjendje të na bindni se i keni bërë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur mosmarrëveshjen 

me shitësin përkatës, ne do të përpiqemi t'ju ndihmojmë aq sa është e arsyeshme dhe 

e mundur për ne. Nëse ka një mosmarrëveshje të pazgjidhshme me një shitës në 

rrethanat kur karta është përdorur për një pagesë, ju do të jeni përgjegjës për pagesën 

dhe do të duhet ta zgjidhni këtë direkt me shitësin përkatës. 

 

• Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e kartës dhe PIN-it tuaj. 
 

• Ju duhet ta mbani PIN-in tuaj të sigurt dhe të ndarë nga karta juaj, si dhe nuk duhet të 

mbani ndonjë shënim të numrit të kartës suaj apo t'ia zbuloni dikujt tjetër. 

 

• Nëse mendoni se dikush tjetër i di detajet e sigurisë së llogarisë ose të kartës, ju duhet 

të na kontaktoni menjëherë. 

 

• Karta juaj ka datë skadimi (në formatin muaj / vit). Karta nuk mund të përdoret më nëse 

ka skaduar. 

 

• PFS dhe Home Office rezervojnë të drejtën t'ju zëvendësojnë kartën e skaduar me një të 

re, edhe nëse nuk e keni kërkuar një gjë të tillë. 

 

• PFS ose Home Office mund të përfundojë ose pezullojë përdorimin tuaj të shërbimeve 

të pagesës në tërësi ose pjesërisht, ose përpunimin e çfarëdo transaksioni(esh) në çdo 

moment, nëse: 

 

o ka ndonjë problem ose dështim në sistemin(et) përkatës(e) të përpunimit të të 
dhënave 

 

o ne besojmë në mënyrë të arsyeshme se ju keni përdorur ose ndoshta përdorni 

shërbimet e pagesës, ose i lejoni ato të përdoren, në shkelje të kësaj 

marrëveshje apo për të kryer një krim 

 

o çdo gjendje e disponueshme mund të jetë në rrezik mashtrimi ose keqpërdorimi 

o ne dyshojmë se keni dhënë informacion të rremë ose mashtrues 
 

o neve na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj, urdhër gjykate ose kërkesë të policisë 

ose ndonjë autoriteti përkatës qeveritar ose rregullator 

 

o ekziston dyshimi për akses të paautorizuar ose mashtrues në përdorimin e 

kartës suaj apo ndonjë nga tiparet e saj të sigurisë janë komprometuar, duke 

përfshirë inicimin e paautorizuar ose mashtrues të një transaksioni 

 

o ne kemi arsye të caktuar për të besuar se ju po kryeni një veprim të ndaluar ose 

të paligjshëm 

 

o ne nuk jemi në gjendje të verifikojmë identitetin tuaj ose ndonjë informacion 

tjetër që lidhet me ju, llogarinë tuaj ose me një transaksion 

 

• Ju pranoni se nuk do të përdorni shërbimet e pagesave në mënyrë të paligjshme dhe 

pranoni të na dëmshpërbleni ndaj çdo pretendimi ose procedimi që shkaktohet nga 

përdorimi i paligjshëm i shërbimeve të pagesës nga ana juaj. 

 

• Ju jeni përgjegjësi i vetëm për ndërveprimet tuaja me shitësit. Ne rezervojmë të drejtën, 

por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar ose ndërmjetësuar mosmarrëveshje të 

tilla. 

 

• Nëse dëshironi të ngrini një mosmarrëveshje me ne, në radhë të parë, komunikimi juaj 

fillestar duhet të jetë me Qendrën e përgjigjes së parë të ndihmës për migrantët në 0808 

8010 503, për të folur drejtpërdrejt 



 

 

me një anëtar të ekipit në Qendrën e përgjigjes së parë të ndihmës për migrantët, i cili 

do të bëjë çmos për të zgjidhur çështjen tuaj shpejt dhe me drejtësi. Nëse ekipi i 

Qendrës së përgjigjes së parë të ndihmës për migrantët nuk mund ta zgjidhë çështjen, 

ata do ta transferojnë thirrjen tuaj tek ekipi i ASPEN Home Office, i cili më pas do të 

marrë përsipër çështjen. 

 

• Nëse keni marrë një përgjigje nga ekipi i shërbimeve të klientit i PFS dhe nuk jeni të 

kënaqur me rezultatin, kontaktoni Qendrën e përgjigjes së parë të ndihmës për 

migrantët në 0808 8010 503 për të folur direkt me një anëtar të ekipit të tij, i cili do të 

regjistrojë ankesën tuaj dhe do ta drejtojë atë në funksionin e ankesave të PFS, i cili më 

pas do të hetojë ankesën dhe do t'ju përgjigjet. 

 

• Pas marrjes, ekipi ynë i ankesave do të kryejë një hetim dhe ju do të merrni përgjigje 

brenda 5 ditëve nga marrja e ankesës nga ekipi i Qendrës së përgjigjes së parë të 

ndihmës për migrantët. Ankesa gjithashtu do të vazhdojë më tej në UKVI pas 8 ditësh 

dhe ata do të monitorojnë zgjidhjen e saj. Nëse ne nuk jemi në gjendje të zgjidhim 

ankesën në këtë pikë, ne do të japim përditësime të mëtejshme 15 ditë nga data e 

marrjes së ankesës, duke dhënë një arsye për vonesën dhe duke caktuar një afat për 

përgjigje, jo më vonë se 35 ditë pas marrjes së ankesës. 

 

• Përveç kësaj, nëse ekipi i ankesave nuk është në gjendje të zgjidhë ankesën tuaj dhe ju 

dëshironi të përshkallëzoni ankesën tuaj më tej, kontaktoni Financial Ombudsman 

Service në South Key Plaza, 183 Marsh Wall, Londër, E14 9SR. Detajet e shërbimit të 

ofruar nga Financial Ombudsman Service janë në dispozicion në https://www.financial-

ombudsman.org.uk/ 

 

• PFS është një kontrollues i regjistruar i të dhënave me Zyrën e Komisionarëve të 

Informacionit në Mbretërinë e Bashkuar me numrin e regjistrimit Z1821175. 

 

• Në mënyrë që ne t'ju ofrojmë shërbimet në lidhje me kartën tuaj, neve na kërkohet të 

mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale, të cilat kanë të bëjnë me ju, me 

pëlqimin tuaj ose mbi një bazë ligjore për të përmbushur detyrimet tona për 

legjislacionin kundër pastrimit të parave ose një organizate tjetër qeveritare. 

 

• Pëlqimi juaj do të kërkohet për mbledhjen e të dhënave tuaja dhe ju keni të drejtë të 

pajtoheni ose të refuzoni. Kur ju refuzoni pëlqimin për mbledhjen dhe përpunimin e të 

dhënave tuaja, ne rezervojmë të drejtën tonë për të ndërprerë shërbimin për shkak të 

detyrimeve tona si një institucion i shërbimeve financiare. 

 

• Ne mund të zbulojmë ose kontrollojmë të dhënat tuaja personale me organizata të tjera 

dhe të marrim të dhëna të mëtejshme rreth jush në mënyrë që të verifikojmë identitetin 

tuaj në përputhje me rregulloret e pastrimit të parave dhe ato qeveritare. Një regjistër i 

pyetjeve tona do të mbetet në dosjen tuaj. 

 

• Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me ofruesit e shërbimeve të palëve të 

treta, të cilët kanë lidhur marrëveshje me PFS, gjatë kohës që e mbajmë llogarinë tuaj. 

Çdo palë e tretë, me të cilën ne mund të ndajmë të dhënat tuaja, është e detyruar të 

mbajë të dhënat tuaja të sigurta dhe t'i përdorë ato vetëm për të përmbushur shërbimin 

që ju ofron në emrin tonë. 

 

• Ne mund të përditësojmë ose të ndryshojmë këto kushte (duke përfshirë programin e 

tarifave dhe limiteve). Njoftimi për çdo ndryshim do të jepet në faqen tonë të internetit 

ose me postë elektronike apo me SMS të paktën 2 muaj më parë. 

 

• Fondet tuaja mbahen në llogarinë e fondeve të klientit, posaçërisht për shlyerjen e 

transaksioneve të kryera përmes kartës suaj të parapaguar. Këto fonde mbrohen me 

ligj, kurse në rastin se Prepaid Financial Services e ka të pamundur të kryejë pagesat, 

fondet tuaja elektronike janë të mbrojtura. 
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