
Si të hapësh një llogari rrjedhëse italiane? 

Për të hapur një llogari bankare ju duhet të jeni të paktën tetëmbëdhjetë vjeç, të jeni në posedim 

të një dokumenti të vlefshëm identiteti dhe kodi fiskal dhe nuk jeni dënuar për falimentim. 

Shtetasit e huaj duhet të deklarojnë në se banojnë në Itali në kohën e hapjes së llogarisë. Shtetasit 

e huaj janë të kualifikuar si banorë nëse kanë vendbanimin e tyre të zakonshëm ose vendbanimin e 

tyre në Itali ose janë të regjistruar në zyrën e regjistrit të Komunës së banimit për të paktën 183 ditë 

në vit. 

Kushtet dhe kushtet në lidhje me llogarinë bankare ndryshojnë nga banka në bankë. Në disa banka, 

mund të kërkohet një depozitë e vogël parash për të hapur llogarinë. 

Në çdo rast, është e këshillueshme të kontaktohet drejtpërdrejt me bankat për të marrë 

informacionin e nevojshëm, duke konsideruar se çdo institucion mund të ofrojë zgjidhje të 

ndryshme. 

Për studentët që vijnë vetëm përkohësisht për të qëndruar në Itali, sigurisht ekziston mundësia e 

hapjes së një llogarie të veçantë rrjedhëse, të projektuar për jo-rezidentët në Itali. Ky tutorial do t'ju 

paraqesë të gjitha informacionet praktike për hapjen e një llogarie rrjedhëse italiane për studentët 

e huaj me marrjen e thjeshtë të lejes së qëndrimit. 

Çfarë është një llogari bankare për jo-banorët? 

Llogaria rrjedhëse për jo-rezidentët është një produkt bankar i destinuar për ata që nuk jetojnë dhe 

banojnë në Itali, por që në kushte të caktuara mund të hapin ende një pozicion me një bankë 

italiane. 

Kujt ju drejtohet një llogari rrjedhëse për jo-banorët? 

Praktikisht, atyre që nuk kanë rezidencë taksash në Itali.  

Llogaritë rrjedhëse për jo-rezidentët kanë karakteristikën e lejimit vetëm të operacioneve bazë të 

tilla si kreditimet e pagave, depozitat dhe tërheqjet. Për këto llogari, banka nuk dështon të ketë 

detyrimin për transparencë: dokumentacionin, pra, të dhënë në mënyrë transparente dhe të qartë 

dhe që përmban të gjithë informacionin e detajuar në lidhje me normat e interesit dhe tarifat e 

komisionit bankar. 

Bankat kryesore me llogari rrjedhëse për jo-rezidentët në Itali. 



Duke qenë një produkt i specializuar bankar, llogaria rrjedhëse për jo-rezidentët nuk ofrohet nga të 

gjitha bankat dhe edhe sot është një shërbim i kufizuar në disa institucione krediti.  

Megjithatë, kërkesa e saj po rritet, aq shumë sa që tashmë sot bankat që ofrojnë këtë lloj produkti 

janë shumë më tepër se ato që operonin në treg vetëm disa vjet më parë. Për shkak të konkurrencës 

midis institucioneve të kreditit, atëhere, kushtet bankare për të gjithë ata që duan të përdorin këtë 

produkt janë përmirësuar gjithashtu. 

Nga bankat që ofrojnë mundësi për perdorim të një llogarie rrjedhëse për jo-rezidentët janë: 

• UniCredit 

→ Agjencia më e afërt me Polo di scienze politiche di Novoli është kjo në vijim: Unicredit,  

Via Filippo Corridoni, 24, 50134 Firenze FI, e arritshme nga autobusi numër 55. 

 

• Intesa Sanpaolo 

→  Agjencia më e afërt e Polo di Scienze politiche është: : Intesa Sanpaolo, Via Carlo 

Magno, 3, 50127 Firenze FI, një 12-minutësh në këmbë. 

 

Ose edhe kartën e parapaguar me IBAN të postës italiane: 

• Postepay Evolution. . 

→ Agjencia më e afërt e Polo di scienze politiche di Novoli është: Poste italiane , Via 

Carlo di Sostegno Alfieri, 3, 50127 Firenze FI, një shëtitje 3-minutëshe. 

Postepay Evolution është një kartë, e cila ka një IBAN brenda, falë së cilës ju mund të menaxhoni 

financat tuaja. Pothuajse sikur të kishe një llogari bankare. Në fakt, ju mund ta përdorni atë nga 

kreditimi i pagës, deri në domiciliimin e shërbimeve që kalojnë nëpërmjet pagesave online. 

Si të aplikoj? 

Në këto institucione krediti do të jetë e mundur të hapet një llogari thjesht me një leje qëndrimi pa 

pasur domosdoshmërisht banimin ose shtetësinë. 

Studenti i huaj për të hapur një llogari rrjedhëse në bankat e përmendura më sipër ose edhe për të 

kërkuar kartën e parapaguar 'Postepay Evolution' në Postën Italiane duhet të ketë: 

→ Një kopje të pasaportës ose dokumentit të identitetit tuaj. 

https://landing.unicredit.it/mygenius/?ucid=LEC-IR16182&ccode=LEC-IR16182
https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/lista-agenzie/fi/firenze/firenze-corridoni-ag00504.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/promozione-xme-conto-under35.html?utm_campaign=contou35&utm_source=facile&utm_medium=Comparatori_CPC&utm_content=Comparatori&utm_term=facile_Comparatori_CPC_contou35_desk_a
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html
https://postepay.poste.it/prodotti/postepay-evolution.html
https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-up/Via%20Carlo%20di%20Sostegno%20Alfieri,%203,%2050127%20Firenze%20FI


→ Leje qëndrimi* ose në rast pritjeje, faturën e lëshuar nga zyra postare. 

→ Një kopje të kodit të taksave që studenti duhet të kërkojë në Agjencinë e të 

Ardhurave, sa më shpejt të jetë e mundur, jo më vonë se 8 ditë nga mbërritja e tij në 

Itali. 

→ Një numër italian celulari. 

*Studentët jo të BE-së që synojnë të qëndrojnë në Itali për më shumë se 90 ditë duhet të aplikojnë për leje 

qëndrimi brenda 8 ditëve pune nga hyrja e tyre në territorin italian në zyrat e Postës Italiane. 

 


