
 
 
 
 
 

Adresa : Lagja Nr.11 Rr M.Varoshi ( Kumini ) 
Cel : 0696181261 / 0699435570  
 

MARRËVESHJE NDËRMJETËSIMI 

PËR NDËRMJETËSIM PASURIE TË  PATUNDËSHME 

 

Në  mbeshtetje të  ligjit 29.07.1994 ‘’ Për kodin civil të  Republikës së  Shqipërisë  ’’ Neni 659 

e vijues, sot më  datë  ___/___/______ me vullnet të  lirë , lidhet kjo marrëveshje ndërmjetësimi 

ndërmjet palëve si më  poshtë  :  

1. Klienti ___________________________________, me dokumet indentifikimi nr 

______________. 

2. Agjensia Fast, rregjistruar pranë  QKR me NIPT L71924507A, përfaqësuar nga z.Guliem 

Korra me zotësi të  plotë  juridike dhe për të  vepruar, identifikuar me kartë  ID nr. 

031341499 . 

 

NENI I 

OBJEKTI I MARRËVESHJES 

1.1 Në  bazë  të  kushteve të  kë saj kontrate klienti angazhon dhe agjencia pranon të  ofrojë  

shërbime ndërmjetësimi për shitje të  pronës së  patundëshme tipi 

________________________________ , me adresë  

_____________________________________. 

1.2 Klienti do të  informojë  agjencinë  për të  gjitha karakteristikat e pronës, do të  lejojë  

ekspertin imobiliar që  përfaqëson agjencinë  të  inspektojë  pronën e tij dhe të  plotësojë  

formularin për përmbushjen e kësaj marrëveshjeje. 

NENI II 

TE  DREJTAT DHE DETYRIMET E AGJENSISË 

2.1 Agjencia do të  kërkojë  në  tregun e pasurive të  paluajtshme për të  gjetur blerës sipas 

kërkesës së   klientit. 

2.2 Agjencia do të  trajtojë  të  gjithë  informacionin e marrë  nga klienti në  mënyrë  

konfidenciale në përputhje me ligjin “ Për Mbrojtjen e të  Dhënave Personale ‘’ dhe nuk 

do të  kryejë  asnjë  veprim i cili mund të  cënojë  interesat e klientit. 

2.3 Agjencia, me anë  të  ekspertëve të  saj imobiliare, do të  angazhohet për të  gjetur blerës 

të  mundshëm sipas kërkesës së  klientit. 

2.4 Agjencia do të  marrë  pjesë  në  negocimin për në nshkrimin e kontratës së  shit-blerjes 

së  pronës duke i shërbyer interesave të  këtij të  fundit. 
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NENI III 

TË  DREJTAT DHE DETYRIMET E KLIENTIT 

3.1 Klienti mund ta shesë  vetë  pasurinë  e tij, tek blerës të  mundshëm nëpërmjet kontakteve të  

tij. 

3.2 Klienti do të  njoftojë  agjensinë  në  rastin kur ka njohur blerë s me anë  të  kontakteve të  

veta, në  mënyrë  që  agjensia të  ndërpresë  prezantimin e pronës tek klientë te mundshëm. 

3.3 Klienti do t’i paguajë  agjencisë  shumën përkatëse sikurse parashikohet ne këtë  kontratë . 

3.4 Klienti do t’i vendosë në  dispozicion të agjencisë  cdo informacion dhe dokument të  

nevojshëm për përmbushjen e detyrimeve të  agjensisë  sipas kësaj marrëveshje. 

3.5 Klienti do të paguajë detyrimin e tij pranë zyrës ose në llogarinë e noterit,  i cili bën kalimin 

tek broker i FAST Agency, llogaria personale e z. Guliem Korra 

NENI IV 

PAGESA DHE KUSHTET E PAGESËS 

4.1 Për ofrimin e shërbimeve të  ndërmjetësimit, klienti do t’i paguajë  agjensisë  3 % ( tre përqind 

) të  vlerës së  shitjes. 

4.2 Pagesa duhet të  kryhet në  ditën kur nënshkruhet kontrata e shit-blerjes së  pronës dhe është  

kaluar shuma e transaksionit nga llogaria noteriale në  llogarinë  e shitësit. 

4.3 Klienti do të  paguajë  cmimin me transfertë  bankare në  llogarinë  bankare të  përcaktuar 

nga agjencia ose në  një  formë  tjetër të  rënë  dakort nga palët. 

4.4 Për pagesën e cmimit, agjencia do t’i lëshojë  klientit faturat përkatëse. 

4.5 Në  rast se klienti nuk transferon cmimin në  kohën e duhur , do t’i paguajë  agjencisë  një  

dëmbshpërblim prej 0.2  % ( zero pik dy përqind ) të  shumës së  rënë  dakort në  paragrafin 4.1 

për cdo ditë  vonesë. Mbas kalimit të  shumës nga zyra noteriale tek llogaria e shitësit. 

4.6 Në  rast kur klienti hynë  në  negociata ose shet pronën e cila i është  ofruar fillimisht nga 

agjencia, nepërmjet refuzimit, negocimit të  drejtpërdrejtë  me blerësin ose në  cdo mënyrë  tjetër 

e cila synon të  shmang agjencinë klienti detyrohet t’i paguajë  agjencisë  vlerën përkatëse 

përkatëse  cilën ishte rënë  dakort me parë  si dhe një  shumë  prej 25% ( njëzet e pesë  përqind 

) të  cmimit që  detyrohet. 
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NENI V 

AFATI DHE PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES 

5.1 Afati i kësaj marrë veshje është  ________________ dhe hynë  në  fuqi në  momentin e 

nënshkrimit të  palëve. 

5.2 Kjo kontratë  mund të  zgjidhet me marrëveshje të  palëve, ku klienti  është  i detyruar të  

lajmërojë  agjencinë , të  paktën 1 ( një  ) muaj përpara momentit të  anullimit ose ndryshimit të  

kërkesës tij. 

5.3 Palët bien dakort se klienti nuk ka të  drejtë  ta zgjidhë  këtë  kontratë  nëse kanë  filluar 

negociatat me një  blerës të  mundshëm.                                                     

                                                                                            

NENI VI 

LIGJI I ZBATUESHËM  

6.1 Të  gjitha mosmarreveshjet ndermjet palëve do të  zgjidhen me negocime dhe në  mënyrë  

miqësore ndërmjet tyre. 

6.2 Në  rast se palët nuk arrijnë  një  marrë veshje brënda 30 ( tridhjetë  ) ditësh, nga data e lindjes 

së  mosmarrëveshjes, mosmarrveshja do të  zgjidhet nëpërmjet GJYKATËS SË  SHKALLËS 

SË  PARË  TË  RRETHIT DURRËS. 

6.3 Kjo marrëveshje si dhe cdo konflikt i lidhur me të , do të  interpretohet dhe zgjidhet në  

përputhje me ligjet e REPUBLIKËS SË  SHQIPËRISË . 

Kjo kontratë  ë shtë  përpiluar në  dy kopje origjinale dhe është  nënshkruar nga  përfaqësuesit 

e autorizuar të  palëve. Në  prani  të  njëra – tjetrës, palët në nëshkruajnë  dhe vulosin këtë  

kontratë  në  datën e shënuar më  lartë . 

AGJENSIA IMOBILARE FAST            KLIENTI 

         KONSULENTI 

______________________     _________________________ 

 

               ( VULA )               ( VULA ) 


