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Të nderuar aksionarë,
Të nderuar klientë, partnerë, miq e bashkëpunëtorë,

Viti 2020 konsiderohet një vit i vështirë për shoqërinë njerëzore. Përballja me pandeminë e 
COVID-19 ishte e gjithanshme, si kudo në botë edhe në vendin tonë.  Duke shprehur ngushëllimet 
dhe solidaritetin me çdo familje shqiptare që pati humbje njerëzore, me shpresën se e keqja më e 
madhe ka kaluar, nëpërmjet këtij mesazhi përshëndetjeje dëshiroj të përcjell përzemërsisht urimet 
më të mira për Ju dhe familjet Tuaja.
Me gjithë situatën e vështirë të krijuar nga pandemia e COVID 19, por dhe pasojat e tërmeteve të 2019-
ës, në sajë të planifikimeve strategjike, menaxhimit efektiv dhe vizionit qeverisës të aksionarit dhe 
Këshillit Mbikëqyrës, shoqëria INSIG po i kapërcen me sukses sfidat, duke reflektuar qëndrueshmëri, 
konsolidim dhe standarde të larta.
Ne shprehim admirimin e punës që nga koha e krijimit të INSIG-ut si e para kompani sigurimesh në 
Shqipëri, në vendosjen e standardeve të reja për ngritjen e performancës dhe forcimin e integritetit 
të saj në treg. Përgjegjshmëria, vlerat dhe kultura që ajo demonstron qëndrojnë në themel të punës 
sonë. Nisur nga këto qëllime, mesazhi ynë për investitorët është se, për të ecur përpara, ne do të 
përqendrohemi pikërisht në atë çfarë kemi bërë dhe do të bëjmë për të rritur rezultatet tona.

Më gjithë ndikimet negative të faktorëve të jashtëm, treguesit ekonomikë dhe financiarë 
dëshmojnë se INSIG ka një ecuri të vlerësueshme për realizimin e objektivave strategjike të 
vendosura, duke mbajtur nivelin e duhur të kapitalit në funksion të garantimit të aftësisë paguese 
dhe konsolidimit të prezencës në treg. Shoqëria INSIG arriti një volum primesh prej 1,064,781,000 
lekë. Dëmet e paguara arritën në vlerën 268,926,000 lekë. Pagesa e dëmeve të Fondit të Kompensimit 
ishte 34,624,000 lekë, ose 9.38% të shumës së këtij fondi të paguara nga gjithë tregu. Pesha specifike 
e produkteve vullnetare kundrejt atyre të detyrueshme, gjatë vitit 2020, për shkak dhe të rrethanave 
jo të favorshme, shënoi vlerën 16.46% ndaj totalit të portofolit; përmirësimi i këtij raporti do të 
mbetet ndër prioritetet për të ardhmen. 
Këta tregues për vitin 2020 dhe trendi mjaft pozitiv në pjesën e parë të vitit 2021 janë falë përkushtimit 
dhe profesionalizmit të stafit të shoqërisë, vizionit, kujdesit dhe mbështetjes së aksionarëve dhe 
Këshillit Mbikëqyrës, të cilët i falënderojmë përzemërsisht. 
Gjithashtu, dëshiroj të falënderoj të gjithë klientët dhe partnerët për besimin dhe partneritetin e 
vazhdueshëm me ne. 
Në emër të kompanisë do të dëshiroja të shpreh mirënjohje dhe falënderime për ata që kanë 
garantuar këtë stabilitet të INSIG, stafin punonjës, për punën dhe përkushtimin e tyre. Shpreh 
besimin se përpjekjet tona do ta çojnë INSIG-un drejt konsolidimit dhe suksesit të mëtejshëm.

Gëzim Tola
Drejtor i Përgjithshëm
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Viti 2020 konsiderohet një vit i vështirë për shoqërinë njerëzore. 
Përballja me pandeminë e COVID-19 ishte e gjithanshme, si kudo 
në botë edhe në vendin tonë.  Duke shprehur ngushëllimet dhe 
solidaritetin me çdo familje shqiptare që pati humbje njerëzore, me 
shpresën se e keqja më e madhe ka kaluar, nëpërmjet këtij mesazhi 
përshëndetjeje dëshiroj të përcjell përzemërsisht urimet më të mira 
për Ju dhe familjet Tuaja.
Me gjithë situatën e vështirë të krijuar nga pandemia e COVID 19, por 
dhe pasojat e tërmeteve të 2019-ës, në sajë të planifikimeve strategjike, 
menaxhimit efektiv dhe vizionit qeverisës të aksionarit dhe Këshillit 

Mbikëqyrës, shoqëria INSIG po i kapërcen me sukses sfidat, duke reflektuar qëndrueshmëri, konsolidim 
dhe standarde të larta.
Ne shprehim admirimin e punës që nga koha e krijimit të INSIG-ut si e para kompani sigurimesh në 
Shqipëri, në vendosjen e standardeve të reja për ngritjen e performancës dhe forcimin e integritetit të saj 
në treg. Përgjegjshmëria, vlerat dhe kultura që ajo demonstron qëndrojnë në themel të punës sonë. Nisur 
nga këto qëllime, mesazhi ynë për investitorët është se, për të ecur përpara, ne do të përqendrohemi 
pikërisht në atë çfarë kemi bërë dhe do të bëjmë për të rritur rezultatet tona.
            Më gjithë ndikimet negative të faktorëve të jashtëm, treguesit ekonomikë dhe financiarë dëshmojnë 
se INSIG ka një ecuri të vlerësueshme për realizimin e objektivave strategjike të vendosura, duke mbajtur 
nivelin e duhur të kapitalit në funksion të garantimit të aftësisë paguese dhe konsolidimit të prezencës 
në treg. Shoqëria INSIG arriti një volum primesh prej 1,064,781,000 lekë. Dëmet e paguara arritën në 
vlerën 268,926,000 lekë. Pagesa e dëmeve të Fondit të Kompensimit ishte 34,624,000 lekë, ose 9.38% të 
shumës së këtij fondi të paguara nga gjithë tregu. Pesha specifike e produkteve vullnetare kundrejt atyre 
të detyrueshme, gjatë vitit 2020, për shkak dhe të rrethanave jo të favorshme, shënoi vlerën 16.46% ndaj 
totalit të portofolit; përmirësimi i këtij raporti do të mbetet ndër prioritetet për të ardhmen. 
Këta tregues për vitin 2020 dhe trendi mjaft pozitiv në pjesën e parë të vitit 2021 janë falë përkushtimit 
dhe profesionalizmit të stafit të shoqërisë, vizionit, kujdesit dhe mbështetjes së aksionarëve dhe Këshillit 
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vazhdueshëm me ne. 
Në emër të kompanisë do të dëshiroja të shpreh mirënjohje dhe falënderime për ata që kanë garantuar 
këtë stabilitet të INSIG, stafin punonjës, për punën dhe përkushtimin e tyre. Shpreh besimin se përpjekjet 
tona do ta çojnë INSIG-un drejt konsolidimit dhe suksesit të mëtejshëm.
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Zhvillime kryesore

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri, 2020 Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të 
sigurimit në vitin 2020 arritën vlerën 16,608 milionë lekë, ose 5.73% më pak se gjatë vitit 2019. Gjatë vitit 
2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 965,447 me një ulje prej 29.16% krahasuar me 
vitin 2019.

Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 92.93% të vëllimit 
të përgjithshëm të primeve, duke i lënë sigurimet e Jetës me 7.02%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së 
tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar 
zënë 36.18% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 63.82% të totalit të tregut. 
Gjatë vitit 2020, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 7,560 milionë lekë, ose 
18.55% më shumë se gjatë vitit 2019.
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IV. PRONËSIA MBI KOMPANINË

Në përputhje me Statutin e kompanisë, Neni 6, kapitali themeltar ,pas ndarjes se aktivitetit ne 01.01.2017 
ne INSIG Jete dhe INSIG sh.a., është 650,000,000 lekë (gjashteqind e pesedhjete milion), i ndarë në 1,083 
(njëmijë e tetedhjete e tre ) aksione, me vlerë nominale 600.184,672 lekë secili. Gjatë vitit 2016, aksionet e 
shoqërisë iu shiten në masën 100% shoqerise se sigurimeve Eurosig sh.a.

Këshilli Mbikqyrës :

Vasil Pilo – Kryetar
Rexhep Mejdani – Anëtar
Thanas Xhillari- Anetar
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Organizimi i Kompanisë :

Rrjeti i Shpërndarjes së INSIG sh.a.
  
Degët dhe numri i punonjësve per vitin 2020

Nr.rendor Degët / Agjensitë Nr. i 
punonjësve

1 BERAT 5
2 DIBËR 3
3 DURRËS 5
4 ELBASAN 2
5 FIER 4
6 GJIROKASTËR 3
7 KAVAJË 3
8 KORCË 5
9 KUKËS 2
10 LAÇ 1
11 LEZHË 3
12 LUSHNJË 3
13 POGRADEC 4
14 SARANDË 3
15 SHKODËR 4
16 TIRANA 1 11
17 TIRANA 2 6
18 TIRANA 3 13
19 VLORË 5
 Total Degë/

Agjenci
85

Shqipëri

Kukës

Gjirokastër

Dibër

Laç
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VI. TREGUESIT FINANCIARË

AKTIVITETI SIGURUES

Në vitin 2020 u shkruan 1,065,924 mije lekë prime nga sigurimet e jo-jetës për INSIG sha në territorin 
e Shqipërisë. Rreth 834% e primeve të shkruara bruto erdhi nga sigurimet motorrike, 16% nga 
sigurimet e pronës dhe te shëndetit.

Shpërndarja e primeve të shkruara bruto sipas linjave të biznesit për 
INSIG sh.a Shqipëri :

Lloji i produktit viti 2020 viti 2019

Mjete motorrike 84 % 83 %
Pasuri 14  % 16  %

Shëndet 2 % 1 %
Totali 100% 100%

Mjete
 motorrike

Pasuri

84%
83%
14%

2%

100%

16%

1%

100%

Shëndet

Totali

2020 2019

11

DËME TË PAGUARA

Përgjatë vitit 2020 INSIG sh.a. u fokusua në përmirësimin e ndjeshëm të shërbimit ndaj klientit 
nëpërmjet proçedurave më fleksibile dhe të shpejtë. Gjatë vitit 2020 vlera e dëmeve të paguara 
kapin shifrën prej 268,854,000 lek.

2020   268,854,000

2019   292,208,000 

Dëme të paguara në lekë (në vite)



10

VI. TREGUESIT FINANCIARË

AKTIVITETI SIGURUES

Në vitin 2020 u shkruan 1,065,924 mije lekë prime nga sigurimet e jo-jetës për INSIG sha në territorin 
e Shqipërisë. Rreth 834% e primeve të shkruara bruto erdhi nga sigurimet motorrike, 16% nga 
sigurimet e pronës dhe te shëndetit.

Shpërndarja e primeve të shkruara bruto sipas linjave të biznesit për 
INSIG sh.a Shqipëri :

Lloji i produktit viti 2020 viti 2019

Mjete motorrike 84 % 83 %
Pasuri 14 % 16  %

Shëndet 2 % 1 %
Totali 100% 100%

Mjete
 motorrike

Pasuri

84%
83%
14%

2%

100%

16%

1%

100%

Shëndet

Totali

2020 2019

11

DËME TË PAGUARA

Përgjatë vitit 2020 INSIG sh.a. u fokusua në përmirësimin e ndjeshëm të shërbimit ndaj klientit 
nëpërmjet proçedurave më fleksibile dhe të shpejtë. Gjatë vitit 2020 vlera e dëmeve të paguara 
kapin shifrën prej 268,854,000 lek.

2020   268,854,000

2019   292,208,000 

Dëme të paguara në lekë (në vite)



12

PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Ndër vite shoqëria INSIG ka një vëmendje të shtuar ndaj përgjegjësisë sociale. Falë angazhimit dhe kujdesit të vazhdueshëm 
të Presidentit, z. Kadri Morinaj, INSIG ka angazhuar burime njerëzore dhe financiare, të cilat janë në dispozicion të 
drejtpërdrejt të shoqërisë dhe mjedisit ku INSIG ushtron veprimtarinë e saj, por dhe më gjerë, mjedisit kulturor, artistik, 
mediatik etj. 
Veprimi në kuadër të përgjegjësisë sociale u shfaq dukshëm gjatë periudhës së parë të pandemisë së koronavirusit, ku 
evidentojmë:

• Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së Aksionarëve dhe Këshillit Mbikëqyrës të Grupit Eurosig&Insig
dhe UBA Bank (mars 2020), me moton e të madhit Pjetër Bogdani “Fati i popullit tim është fati im”,  u vendos:

• Referuar traditës së Grupit, por edhe situatës së rënduar, për të qenë në krah të heronjve të heshtur, stafit mjekësor,
për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe në krah të politikave të qeverisë, u dhuruan 30 000 euro për Qeverinë Shqiptare 
në shërbim të stafit mjekësor të infektivit në Tiranë e në rrethe. Gjithashtu u dhuruan dhe 20 000 euro për Bashkinë 
e Tiranës, që t’u vijë në ndihmë familjeve në nevojë e të moshës së tretë.   

• Përveç mundësimit të punës së stafit nga banesat e tyre, me qëllim vazhdimin e shërbimit, Grupi Eurosig t’u ofrojë
klientëve shërbimet online dhe t’u përgjigjet në kohë për të gjitha sigurimet që kërkonin në këto ditë të vështira. 

• Të garantojmë klientët se do ju gjendemi pranë në çdo kohë për nevojat e tyre, duke ju ofruar edhe bonuse të
ndryshme për klientët e tyre, si dhe shërbimin në shtëpi.

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank ndërmori një fushatë unike duke u shpërndarë 12 mijë pako me ndihma
ushqimore dhe sanitare familjeve që janë në vështirësi ekonomike, në të 61 bashkitë e vendit. Gjithashtu u akorduan 
10 mijë US$ për shoqatën Vatra në New York, për t’u ardhur në ndihmë shqiptarëve në vështirësi ekonomike në 
SHBA. 

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank, në bashkëpunim me Fondacionin “Nermin Vlora Falaschi”, mundësuan pako
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me ushqime dhe produkte sanitare për ikonat e ekranit shqiptar 
ndër vite: Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Reshat Arbana, Mehdi Malkaj, Irini Qirjako, Silvana Braçe, Myfarete Laze, 
Elsa Xhai, Laura Kule, Qamile Paja, Edlira Haxhiymeri, Lavdie Bifsha, Fadile Skëndaj, Vojsava Rama, Xhemaile 
Allushi dhe Eva Ruxhi.

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank u kanë ardhur në ndihmë edhe Shoqatës Kombëtare të Jetimëve të Shqipërisë,
duke dhuruar pako me ndihma ushqimore për jetimët dhe të afërmit e tyre. 

• Gjithashtu, nga veprimtaritë e mbështetura financiarisht për vitin 2020 nga Grupi Eurosig-INSIG&UBA Bank dhe
Presidenti i Grupit Eurosig, Z. Kadri Morinaj, veçojmë: 

• Mbrëmjen gala “Oda”, mbajtur në Pallatin e Brigadave me pjesëmarrës të shumtë, pasi, përveç turizmit, një
vëmendje të madhe mori edhe tragjedia e tërmetit të 26 nëntorit dhe solidarizimi me familjet e prekura (janar 2020).

• Edicionin e dytë të Safety&Security Expo 2020, organizuar në Tiranë nga Expocity Albania me temë: “Ju presim
edhe gjatë ditës së sotme të na vizitoni për t'u informuar mbi sigurimet” (shkurt 2020).

• Panairin e Shkencës dhe Inxhinierisë, ku u paraqitën mbi 700 punime nga gjimnazistë dhe nxënës nga e gjithë
Shqipëria dhe u vlerësuan projektet më të mira (shkurt 2020).

• Udhëtimin dy ditor Kulla e Artë - Razem me rastin e 8 Marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
• Grupi Eurosig&Insig, UBA Bank dhe Bashkia Gramsh u kthyen shpresën familjes Toçi, me pesë fëmijë jetimë, e cila

ishte në vështirësi ekonomike, duke u ndërtuar dhe mobiluar shtëpinë prej 150 m2 në rrethin e Gramshit. Me rastin
e festës së Kurban Bajramit,  Presidenti i Grupit Eurosig, Zoti Kadri Morinaj, u dhuroi edhe një milion lekë pesë
fëmijëve të mrekullueshëm të kësaj familjeje me urimin që të rriten të lumtur dhe të marrin drejtimin e duhur në
jetë dhe shoqëri (korrik 2020).

• Festivalin e organizuar për 4 netë radhazi nga gjigandi i muzikës, Gjergj Leka, me titull "Festa e Këngës Shqiptare".
Me mbështetjen e Grupit Eurosig&Insig u mblodhën ikonat e muzikës shqiptare nga e gjithë bota, një event ku
këngëtarë të të gjitha moshave sollën perlat e muzikës ndër vite. Gjithnjë jemi në mbështetje të artit dhe vlerave
kombëtare (shtator 2020).

• Mbështetja e Federatës Shqiptare të Çiklizmit në Turin e 77-të të Shqipërisë. Me gjithë pengesat për shkak të
pandemisë, çiklistë nga Shqipëria, Italia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi vendosën të sfidojnë Covid-19 dhe iu
bashkuan nismës së Federatës në Xhiron e 77-të çiklistike (shtator 2020).

• Edicionin e 15-të Festivalit të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, i
cili përfundoi me sukses në shtator 2020 me filmin austriak KAVIAR. Për disa vite radhazi, Grupi më i madh i
Sigurimeve Eurosig&Insig mbështet veprimtaritë e kësaj Akademie.

• Falë mbështetjes financiare nga Presidenti i Grupit Eurosig&Insig, z. Kadri Morinaj, historia e “Vatrës” do të
rikthehet në një botim dokumentesh, të mbledhura nga arkivat brenda dhe jashtë vendit. Akademiku Beqir Meta
do të sjellë për lexuesin një kolanë dokumentash prej 5 volumesh me historinë e Vatrës nga themelimi e deri në ditët



12

PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Ndër vite shoqëria INSIG ka një vëmendje të shtuar ndaj përgjegjësisë sociale. Falë angazhimit dhe kujdesit të vazhdueshëm 
të Presidentit, z. Kadri Morinaj, INSIG ka angazhuar burime njerëzore dhe financiare, të cilat janë në dispozicion të 
drejtpërdrejt të shoqërisë dhe mjedisit ku INSIG ushtron veprimtarinë e saj, por dhe më gjerë, mjedisit kulturor, artistik, 
mediatik etj. 
Veprimi në kuadër të përgjegjësisë sociale u shfaq dukshëm gjatë periudhës së parë të pandemisë së koronavirusit, ku 
evidentojmë:

• Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së Aksionarëve dhe Këshillit Mbikëqyrës të Grupit Eurosig&Insig
dhe UBA Bank (mars 2020), me moton e të madhit Pjetër Bogdani “Fati i popullit tim është fati im”,  u vendos:

• Referuar traditës së Grupit, por edhe situatës së rënduar, për të qenë në krah të heronjve të heshtur, stafit mjekësor,
për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe në krah të politikave të qeverisë, u dhuruan 30 000 euro për Qeverinë Shqiptare 
në shërbim të stafit mjekësor të infektivit në Tiranë e në rrethe. Gjithashtu u dhuruan dhe 20 000 euro për Bashkinë 
e Tiranës, që t’u vijë në ndihmë familjeve në nevojë e të moshës së tretë.   

• Përveç mundësimit të punës së stafit nga banesat e tyre, me qëllim vazhdimin e shërbimit, Grupi Eurosig t’u ofrojë
klientëve shërbimet online dhe t’u përgjigjet në kohë për të gjitha sigurimet që kërkonin në këto ditë të vështira. 

• Të garantojmë klientët se do ju gjendemi pranë në çdo kohë për nevojat e tyre, duke ju ofruar edhe bonuse të
ndryshme për klientët e tyre, si dhe shërbimin në shtëpi.

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank ndërmori një fushatë unike duke u shpërndarë 12 mijë pako me ndihma
ushqimore dhe sanitare familjeve që janë në vështirësi ekonomike, në të 61 bashkitë e vendit. Gjithashtu u akorduan 
10 mijë US$ për shoqatën Vatra në New York, për t’u ardhur në ndihmë shqiptarëve në vështirësi ekonomike në 
SHBA. 

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank, në bashkëpunim me Fondacionin “Nermin Vlora Falaschi”, mundësuan pako

13

me ushqime dhe produkte sanitare për ikonat e ekranit shqiptar 
ndër vite: Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Reshat Arbana, Mehdi Malkaj, Irini Qirjako, Silvana Braçe, Myfarete Laze, 
Elsa Xhai, Laura Kule, Qamile Paja, Edlira Haxhiymeri, Lavdie Bifsha, Fadile Skëndaj, Vojsava Rama, Xhemaile 
Allushi dhe Eva Ruxhi.

• Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank u kanë ardhur në ndihmë edhe Shoqatës Kombëtare të Jetimëve të Shqipërisë,
duke dhuruar pako me ndihma ushqimore për jetimët dhe të afërmit e tyre. 

• Gjithashtu, nga veprimtaritë e mbështetura financiarisht për vitin 2020 nga Grupi Eurosig-INSIG&UBA Bank dhe
Presidenti i Grupit Eurosig, Z. Kadri Morinaj, veçojmë: 

• Mbrëmjen gala “Oda”, mbajtur në Pallatin e Brigadave me pjesëmarrës të shumtë, pasi, përveç turizmit, një
vëmendje të madhe mori edhe tragjedia e tërmetit të 26 nëntorit dhe solidarizimi me familjet e prekura (janar 2020).

• Edicionin e dytë të Safety&Security Expo 2020, organizuar në Tiranë nga Expocity Albania me temë: “Ju presim
edhe gjatë ditës së sotme të na vizitoni për t'u informuar mbi sigurimet” (shkurt 2020).

• Panairin e Shkencës dhe Inxhinierisë, ku u paraqitën mbi 700 punime nga gjimnazistë dhe nxënës nga e gjithë
Shqipëria dhe u vlerësuan projektet më të mira (shkurt 2020).

• Udhëtimin dy ditor Kulla e Artë - Razem me rastin e 8 Marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
• Grupi Eurosig&Insig, UBA Bank dhe Bashkia Gramsh u kthyen shpresën familjes Toçi, me pesë fëmijë jetimë, e cila

ishte në vështirësi ekonomike, duke u ndërtuar dhe mobiluar shtëpinë prej 150 m2 në rrethin e Gramshit. Me rastin
e festës së Kurban Bajramit,  Presidenti i Grupit Eurosig, Zoti Kadri Morinaj, u dhuroi edhe një milion lekë pesë
fëmijëve të mrekullueshëm të kësaj familjeje me urimin që të rriten të lumtur dhe të marrin drejtimin e duhur në
jetë dhe shoqëri (korrik 2020).

• Festivalin e organizuar për 4 netë radhazi nga gjigandi i muzikës, Gjergj Leka, me titull "Festa e Këngës Shqiptare".
Me mbështetjen e Grupit Eurosig&Insig u mblodhën ikonat e muzikës shqiptare nga e gjithë bota, një event ku
këngëtarë të të gjitha moshave sollën perlat e muzikës ndër vite. Gjithnjë jemi në mbështetje të artit dhe vlerave
kombëtare (shtator 2020).

• Mbështetja e Federatës Shqiptare të Çiklizmit në Turin e 77-të të Shqipërisë. Me gjithë pengesat për shkak të
pandemisë, çiklistë nga Shqipëria, Italia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi vendosën të sfidojnë Covid-19 dhe iu
bashkuan nismës së Federatës në Xhiron e 77-të çiklistike (shtator 2020).

• Edicionin e 15-të Festivalit të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, i
cili përfundoi me sukses në shtator 2020 me filmin austriak KAVIAR. Për disa vite radhazi, Grupi më i madh i
Sigurimeve Eurosig&Insig mbështet veprimtaritë e kësaj Akademie.

• Falë mbështetjes financiare nga Presidenti i Grupit Eurosig&Insig, z. Kadri Morinaj, historia e “Vatrës” do të
rikthehet në një botim dokumentesh, të mbledhura nga arkivat brenda dhe jashtë vendit. Akademiku Beqir Meta
do të sjellë për lexuesin një kolanë dokumentash prej 5 volumesh me historinë e Vatrës nga themelimi e deri në ditët



14

e sotme.
• Organizimin e Kuvendit të 3-të Ndërkombëtar të Akademisë së Shkencave “Rrënjët tona”, me rastin e 125 vjetorit të

Kongresit të Korilianos (Kalabri) dhe 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit (dhjetor 2020).
• Me privilegjin për të qenë pranë talenteve të shahut, Grupi Eurosig&Insig dhe UBA Bank mundësoi takimin e

përvitshëm të shahistëve të vegjël me rastin e Festave të Fundvitit, duke u shpërndarë atyre dhe dhurata. Nga 
pjesëmarrësit, tre janë kampionë kombëtar; një nga vajzat është renditur e 5-ta në Ballkan dhe e 15-ta në Botë. Falë 
këtyre talenteve, shahu në Shqipëri ka një të ardhme të ndritur.

Veprimtari të tjera:

• Grupi Eurosig&Insig zhvilloi një trajnim mbi zhvillimin dhe zgjerimin e shërbimeve për Sigurimet e Përgjegjësisë.
Kualifikimi i mëtejshëm i stafit dhe zgjerimi i gamës së Sigurimeve të Përgjegjësisë do t’u vijë në ndihmë klientëve e
bizneseve për të plotësuar nevojat e tyre pranë Eurosig dhe Insig.

• Grupi Eurosig&Insig zhvilloi një trajnim në bashkëpunim me Barleti Training and Testing Center mbi "Teknika
dhe Strategji të suksesshme të negocimit në takime dhe në shitje". Kualifikimet e mëtejshme të punonjësve të shitjes
vihen në funksion të klientit, për t'u qëndruar sa më pranë dhe me një shërbim të standardeve Europiane.

• Grupi Eurosig&Insig, në bashkëpunim me Swiss Contact dhe projektin Aftësi për Punë, zhvilluam një trajnim
mbi funksionimin e tregut të sigurimeve me nxënës të Shkollës Teknike Ekonomike të Tiranës. Ata u njohën me
avantazhet dhe sfidat që kjo industri ofron. Nxënësit u përshëndetën edhe nga Presidenti i Grupit Eurosig&Insig, z. 
Kadri Morinaj, i cili u dha disa këshilla sociale dhe profesionale. Për disa javë radhazi kjo shkollë pati dyert e hapura 
pranë shoqërive Eurosig dhe Insig.

2. Promovimi i vlerave të Eurosig, çmime, vlerësime

• Në sondazhin online të www.kohajone.com, ndonëse kishte emra të fortë të biznesit si konkurrentë, falë bamirësisë
dhe shpirtit të tij fisnik Presidenti i Grupit Eurosig&Insig, Z. Kadri Morinaj, u shpall “Biznesmeni i Vitit 2020”.

• Presidentit të Grupit Eurosig&Insig, Z. Kadri Morinaj, Shoqata Kombëtare e Jetimëve të Shqipërisë i akordoi
Certifikatë Mirënjohje me motivacionin “Për ndihmën e vazhdueshme ndaj personave në nevojë dhe jetimëve të
Shqipërisë”. Kjo shtresë, shpesh pa mbështetje, ka patur përherë vemendjen e Grupit Eurosig&Insig.
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MONITORIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI I RISKUT QË 
NDËRMERR INSIG

Menaxhimi i Riskut në shoqërinë INSIG
Në INSIG është implementuar një sistem i plotë i menaxhimit të riskut i shpërndarë në të gjitha nivelet e shoqërisë, 
në mënyrë që të mbështesin realizimin e objektivave strategjike dhe specifike.
Për rregullimin dhe normimin e punës së strukturave të INSIG, në tërësi, si dhe në drejtim të pranimit dhe 
menaxhimit të riskut, Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm kanë nxjerë një sërë aktesh të brendshme, 
në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 52, datë 22. 05. 2015, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe 
aktet rregullatore në zbatim të tij. Disa nga këto akte të brendshme janë: Rregullorja “Për Menaxhimin e Riskut 
në INSIG”, Strategjia “Për Menaxhimin e Riskut në INSIG”, Kodi i Sjelljes dhe Etikës në INSIG, paketa e akteve 
të brendshme për Sistemin e Kontrollit të Brendshëm, Teknologjinë e Informacionit, Aktuaristikën, Marrjen në 
Sigurim dhe Risigurimin, Politikën e Investimeve, Rregullat e Trajtimit të Dëmeve, Çështjet Juridike etj.
Asambleja e Aksionarëve, Këshilli Mbikëqyrës, Menaxhimi i Lartë, Menaxhimi Operacional dhe çdo punonjës 
ka të përcaktuar qartë përgjegjësitë dhe kufizimet e autoritetit të tij në aktet e brendshme të INSIG, në lidhje me 
riskun dhe menaxhimin e tij. Kjo siguron dhe lidhjen e nevojshme midis detyrave që ka çdo punonjës dhe mënyrës 
se si i kryejnë këto detyra.
Duke marrë në konsideratë madhësinë e veprimtarisë së shoqërisë, kompleksitetin e saj dhe profilin e riskut, në 
ristrukturimin e tetorit 2020, INSIG krijoi Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, punonjësit e së cilës janë të trajnuar 
dhe zotërojnë kapacitetet e duhura profesionale për menaxhimin e rikut në shoqërinë e sigurimit. Punonjësit 
e kësaj drejtorie kanë autoritet të plotë për marrjen e çdo informacioni të nevojshëm për ushtrimin e detyrave 
funksionale të përcaktuara në aktet rregullatore dhe aktet e brendshme të INSIG. 
Gjithashtu, Kreu i Funksionit të Menaxhimit të Riskut në INSIG, nëpërmjet Drejtorit të Përgjithshëm, komunikon 
me Këshillin Mbikëqyrës dhe Komitetin e Auditimit& Menaxhimit të Riskut në lidhje me vlerësimin e ekspozimeve 
ndaj riskut dhe masat që duhen marrë për menaxhimin e tyre, vlerësimin e ndryshimit në profilin e riskut, 
vlerësimin e ngjarjeve të riskut, si dhe përcaktimin e veprimeve të përshtatshme për ndreqje të situatës.
Mbështetur në prioritetet strategjike të INSIG dhe Plan Biznesin Vjetor është miratuar Strategjia për Menaxhimin 
e Riskut, në të cilën janë përcaktuar: 

• sistemi, politika, dhe parimet e menaxhimit të riskut;
• procesi i menaxhimit të riskut: vendosja e objektivave, kategoritë e riskut, oreksi i riskut, tolerancat e riskut,

identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, trajtimi i riskut, monitorimi i menaxhimit të riskut;
• përgjegjësitë për menaxhimin e riskut;
• strategjitë e menaxhimit të riskut dhe
• procedurat e dokumentimit dhe raportimit të çdo faze dhe veprimi të procesit të menaxhimit të riskut.

INSIG aplikon metodologji dhe praktika bashkëkohore për identifikimin, klasifikimin (kategorizimin), vlerësimin 
dhe menaxhimin e risqeve, në koherencë me kërkesat e AMF-së, të përcaktuara në Manualin nr. 132, datë 31. 10. 
2014, “Mbikëqyrja me fokus riskun”. Drejtoria për Menaxhimin e Riskut, në koordinim me strukturat qendrore 
dhe vendore të INSIG, çdo vit identifikojnë risqet ndaj të cilëve është e ekspozuar veprimtaria e INSIG dhe që 
përbëjnë kërcënim për realizimin e objektivave strategjike dhe specifike të shoqërisë. Këto risqe klasifikohen në 
shtatë kategoritë kryesore, si më poshtë:

1.Risku i Kreditit,
2.Risku i Tregut,
2.1 Risku i Normës së Interesit, 
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e sotme.
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vihen në funksion të klientit, për t'u qëndruar sa më pranë dhe me një shërbim të standardeve Europiane.

• Grupi Eurosig&Insig, në bashkëpunim me Swiss Contact dhe projektin Aftësi për Punë, zhvilluam një trajnim
mbi funksionimin e tregut të sigurimeve me nxënës të Shkollës Teknike Ekonomike të Tiranës. Ata u njohën me
avantazhet dhe sfidat që kjo industri ofron. Nxënësit u përshëndetën edhe nga Presidenti i Grupit Eurosig&Insig, z. 
Kadri Morinaj, i cili u dha disa këshilla sociale dhe profesionale. Për disa javë radhazi kjo shkollë pati dyert e hapura 
pranë shoqërive Eurosig dhe Insig.
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• Presidentit të Grupit Eurosig&Insig, Z. Kadri Morinaj, Shoqata Kombëtare e Jetimëve të Shqipërisë i akordoi
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MONITORIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI I RISKUT QË 
NDËRMERR INSIG

Menaxhimi i Riskut në shoqërinë INSIG
Në INSIG është implementuar një sistem i plotë i menaxhimit të riskut i shpërndarë në të gjitha nivelet e shoqërisë, 
në mënyrë që të mbështesin realizimin e objektivave strategjike dhe specifike.
Për rregullimin dhe normimin e punës së strukturave të INSIG, në tërësi, si dhe në drejtim të pranimit dhe 
menaxhimit të riskut, Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm kanë nxjerë një sërë aktesh të brendshme, 
në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 52, datë 22. 05. 2015, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe 
aktet rregullatore në zbatim të tij. Disa nga këto akte të brendshme janë: Rregullorja “Për Menaxhimin e Riskut 
në INSIG”, Strategjia “Për Menaxhimin e Riskut në INSIG”, Kodi i Sjelljes dhe Etikës në INSIG, paketa e akteve 
të brendshme për Sistemin e Kontrollit të Brendshëm, Teknologjinë e Informacionit, Aktuaristikën, Marrjen në 
Sigurim dhe Risigurimin, Politikën e Investimeve, Rregullat e Trajtimit të Dëmeve, Çështjet Juridike etj.
Asambleja e Aksionarëve, Këshilli Mbikëqyrës, Menaxhimi i Lartë, Menaxhimi Operacional dhe çdo punonjës 
ka të përcaktuar qartë përgjegjësitë dhe kufizimet e autoritetit të tij në aktet e brendshme të INSIG, në lidhje me 
riskun dhe menaxhimin e tij. Kjo siguron dhe lidhjen e nevojshme midis detyrave që ka çdo punonjës dhe mënyrës 
se si i kryejnë këto detyra.
Duke marrë në konsideratë madhësinë e veprimtarisë së shoqërisë, kompleksitetin e saj dhe profilin e riskut, në 
ristrukturimin e tetorit 2020, INSIG krijoi Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, punonjësit e së cilës janë të trajnuar 
dhe zotërojnë kapacitetet e duhura profesionale për menaxhimin e rikut në shoqërinë e sigurimit. Punonjësit 
e kësaj drejtorie kanë autoritet të plotë për marrjen e çdo informacioni të nevojshëm për ushtrimin e detyrave 
funksionale të përcaktuara në aktet rregullatore dhe aktet e brendshme të INSIG. 
Gjithashtu, Kreu i Funksionit të Menaxhimit të Riskut në INSIG, nëpërmjet Drejtorit të Përgjithshëm, komunikon 
me Këshillin Mbikëqyrës dhe Komitetin e Auditimit& Menaxhimit të Riskut në lidhje me vlerësimin e ekspozimeve 
ndaj riskut dhe masat që duhen marrë për menaxhimin e tyre, vlerësimin e ndryshimit në profilin e riskut, 
vlerësimin e ngjarjeve të riskut, si dhe përcaktimin e veprimeve të përshtatshme për ndreqje të situatës.
Mbështetur në prioritetet strategjike të INSIG dhe Plan Biznesin Vjetor është miratuar Strategjia për Menaxhimin 
e Riskut, në të cilën janë përcaktuar: 

• sistemi, politika, dhe parimet e menaxhimit të riskut;
• procesi i menaxhimit të riskut: vendosja e objektivave, kategoritë e riskut, oreksi i riskut, tolerancat e riskut,

identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, trajtimi i riskut, monitorimi i menaxhimit të riskut;
• përgjegjësitë për menaxhimin e riskut;
• strategjitë e menaxhimit të riskut dhe
• procedurat e dokumentimit dhe raportimit të çdo faze dhe veprimi të procesit të menaxhimit të riskut.

INSIG aplikon metodologji dhe praktika bashkëkohore për identifikimin, klasifikimin (kategorizimin), vlerësimin 
dhe menaxhimin e risqeve, në koherencë me kërkesat e AMF-së, të përcaktuara në Manualin nr. 132, datë 31. 10. 
2014, “Mbikëqyrja me fokus riskun”. Drejtoria për Menaxhimin e Riskut, në koordinim me strukturat qendrore 
dhe vendore të INSIG, çdo vit identifikojnë risqet ndaj të cilëve është e ekspozuar veprimtaria e INSIG dhe që 
përbëjnë kërcënim për realizimin e objektivave strategjike dhe specifike të shoqërisë. Këto risqe klasifikohen në 
shtatë kategoritë kryesore, si më poshtë:

1.Risku i Kreditit,
2.Risku i Tregut,
2.1 Risku i Normës së Interesit, 
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2.2 Risku i Këmbimit të Monedhës së Huaj, 
3.Risku i Sigurimit,
3.1 Risku i Dizenjimit të Produktit dhe i Vendosjes së Çmimit, 
3.2 Risku i Marrjes në Sigurim dhe i Përgjegjësive, 
4.Risku Operacional,
5.Risku i Likuiditetit,
6.Risku Ligjor dhe Rregullator,
7.Risku Strategjik.

Bazuar dhe në vlerësime sasiore, sipas linjave të biznesit, në përfundim të procesit, bëhet një vlerësim cilësor i 
risqeve, duke i kategorizuar si i ulët, mesatar ose i lartë.
Procesi vjetor i Menaxhimit të Riskut në INSIG u finalizua me Raportin e Vetëvlerësimit të Riskut dhe Aftësisë 
Paguese (nr. 934/1, datë 14. 05. 2021). Për hartimin e këtij Raporti përdoren teknikat analitike: analiza PESTEL, 
analiza SWOT, analiza e linjave të biznesit, analiza krahasuese e të dhënave, analiza e riskut etj. Ky Raport u 
vihet në dispozicion Këshillit Mbikëqyrës, Komitetit të Auditimit&Menaxhimit të Riskut, Menaxhimit të Lartë dhe 
Menaxhimit Operacional të INSIG. 
Njëkohësisht është hartuar dhe Raporti Vjetor mbi Vlerësimin e Risqeve në INSIG, i cili është dërguar në AMF me 
shkresën nr. 1003, datë 26. 05. 2021. 
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RAPORT ( Përmbledhje)

OPINION I SHKURTUAR MBI AUDITIMIN E BRENDSHËM TË VITIT 2020 PËR SHOQËRINË “INSIG SHA”
Auditimi i brendshëm për vitin 2020 në shoqërinë e sigurimeve “Insig sha” është zhvilluar në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe Manualin e Auditimit të Brendshëm, si dhe në 
zbatim të Ligjit nr. 52/2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, rregullores nr. 153, datë 23.12.2014, “Për 
veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në Shoqërinë e Sigurimit”, rregullores 
nr. 2143/1, datë 22.12.2020, “Për organizimin dhe funksionimin e shoqerise Insig sh.a” dhe “Planit të Auditimit të 
Brendshëm për vitin 2020” të shoqërisë, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 19.12.2019. 
Njësia e Auditimit të Brendshëm në vazhdimësi, gjatë gjithë vitit 2020, ka kontrolluar dhe audituar ecurinë e punës 
në fushat kryesore të veprimtarisë së Insig. Pas shqyrtimit dhe miratimit në Komitetin e Auditimit dhe Menaxhimit 
të Riskut, Raporti Vjetor i Auditimit të Brendshëm 2020, u shqyrtua dhe miratua dhe nga Këshilli Mbikëqyrës me 
vendim nr. 04, datë 14.05.2021. Raporti u është shpërndarë për njohje dhe zbatim të gjitha strukturave të Insig.
GJETJE KRYESORE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Gjatë vitit 2020 kompania ka pasur rënie të shitjeve në masën rreth 6%, si rezultat i pandemisë, ku ndikimin më 
të madh në rënien e shitjeve e kanë pasur produktet Karton Jeshil, Kufitare dhe Shëndet në Udhëtim. Objektivi i 
parashikuar për mbajtjen e shitjeve në të njëjtin nivel me vitin e mëparshëm nuk është realizuar. Raporti sigurime 
të detyrueshme / vullnetare është 84 me 16 %, kundrejt vitit të mëparshëm 83 me 17%. 
Departamenti i Marrjes në Sigurim. Në vitin 2020 sigurimet motorrike dhe vullnetare rezultojnë me ulje primi 
krahasuar me vitin 2019. Portofoli i produkteve motorrike rezulton me rënie për shkak të rënies së nivelit të primeve 
të produktit KJ dhe Kufitare, si rezultat i mbylljes së kufijve për shkak të situatës së pandemisë. Rënia e këtyre 
produkteve është zbutur nga rritja e produktit TPL, i cili ka dhe peshën më të madhe në grupin e këtyre produkteve. 
Pavarësisht objektivit të kompanisë për zgjerimin e tregut të produkteve vullnetare, gjatë vitit 2020 rezulton se 
niveli i primeve të këtyre produkteve ka rënë me rreth 6%. Përveç disa produkteve si: Përgjegjësia publike dhe e 
produktit, aksidentet personale dhe garancitë etj., pothuajse të gjithë produktet vullnetare rezultojnë me rënie. 
Rënia e këtyre produkteve ka ardh si rezultat i ndikimit të pandemisë në ekonominë e vendit, në mbylljen e kufijve 
etj.. Është bërë analizë e plotë ekonomike e situatës, me qëllim që të identifikohen faktorët që kanë ndikuar dhe të 
rishikohen mundësitë e zgjerimit të këtij tregu duke përdorur teknika e strategji të reja. 
Nëse i referohemi realizimit të objektivave sipas degëve rezulton se pavarësisht situatës së vështirë të krijuar gjatë 
2020-ës degët e Tiranës kanë arritur që të realizojnë objektivat e vendosura dhe t’i tejkalojnë ato. Ndikimin më të 
madh negativ në rezultatin e përgjithshëm të kompanisë e ka dhënë rënia e shitjeve të qendrës, të cilat zënë dhe 
peshën më të madhe ndaj shitjeve totale. Pavarësisht performancës së mirë të disa degëve, objektivi i vendosur 
lidhur me produktet vullnetare nuk është realizuar pothuajse në asnjë degë.
Gjatë vitit 2020 është konstatuar rritja e shpenzimeve të marrjes në sigurim ( komisione dhe bonuse ) krahasuar 
me vitin e mëparshëm. Kjo ka ardh si rezultat i rritjes së nivelit të komisioneve të aplikuara, me qëllim ruajtjen 
e nivelit të shitjeve, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, por dhe për shkak të konkurencës së lartë në 
treg. Rritja e nivelit të shpenzimeve është më e lartë se norma e rritjes së shitjeve, ndaj ky është një tregues që duhet 
mbajtur në konsideratë me qëllim që shpenzimet e marrjes në sigurim të mbahen në nivelin e duhur dhe të jenë 
efektive. 
Është rritur kontrolli i ushtruar nga strukturat e marrjes në sigurim në bashkëpunim dhe me Drejtorinë e 
Administrimit të Shitjeve dhe si rezultat i kësaj ka pasur përmirësim lidhur me zbatimin e proçedurave të marrjes 
në sigurim. Të dhënat e shitjeve janë pasqyruar saktë në sistemin e brendshëm të kompanisë dhe janë kryer 
rakordimet përkatëse çdo muaj me strukturat e brendshme ( Drejtoria e Administrimit të Shitjeve dhe Departamenti 
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Procesi vjetor i Menaxhimit të Riskut në INSIG u finalizua me Raportin e Vetëvlerësimit të Riskut dhe Aftësisë 
Paguese (nr. 934/1, datë 14. 05. 2021). Për hartimin e këtij Raporti përdoren teknikat analitike: analiza PESTEL, 
analiza SWOT, analiza e linjave të biznesit, analiza krahasuese e të dhënave, analiza e riskut etj. Ky Raport u 
vihet në dispozicion Këshillit Mbikëqyrës, Komitetit të Auditimit&Menaxhimit të Riskut, Menaxhimit të Lartë dhe 
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Njëkohësisht është hartuar dhe Raporti Vjetor mbi Vlerësimin e Risqeve në INSIG, i cili është dërguar në AMF me 
shkresën nr. 1003, datë 26. 05. 2021. 
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RAPORT ( Përmbledhje)

OPINION I SHKURTUAR MBI AUDITIMIN E BRENDSHËM TË VITIT 2020 PËR SHOQËRINË “INSIG SHA”
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veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në Shoqërinë e Sigurimit”, rregullores 
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GJETJE KRYESORE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM
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me vitin e mëparshëm. Kjo ka ardh si rezultat i rritjes së nivelit të komisioneve të aplikuara, me qëllim ruajtjen 
e nivelit të shitjeve, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, por dhe për shkak të konkurencës së lartë në 
treg. Rritja e nivelit të shpenzimeve është më e lartë se norma e rritjes së shitjeve, ndaj ky është një tregues që duhet 
mbajtur në konsideratë me qëllim që shpenzimet e marrjes në sigurim të mbahen në nivelin e duhur dhe të jenë 
efektive.  
Është rritur kontrolli i ushtruar nga strukturat e marrjes në sigurim në bashkëpunim dhe me Drejtorinë e 
Administrimit të Shitjeve dhe si rezultat i kësaj ka pasur përmirësim lidhur me zbatimin e proçedurave të marrjes 
në sigurim. Të dhënat e shitjeve janë pasqyruar saktë në sistemin e brendshëm të kompanisë dhe janë kryer 
rakordimet përkatëse çdo muaj me strukturat e brendshme ( Drejtoria e Administrimit të Shitjeve dhe Departamenti 



18

i Financës ), si dhe raportimi në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare është kryer konform udhëzimeve.
Drejtori të tjera të kompanisë. Gjatë vitit 2020 janë hartuar dhe miratuar një sërë rregulloresh dhe urdhërash me 
qëllim që të arrihet përputhshmëria e plotë me bazën ligjore, janë bërë përmirësime në Sistemin e Brendshëm 
në funksion të përshtatjes së tij me kërkesat e palëve të treta dhe strukturave të kompanisë, si dhe ofrimit të një 
shërbimi më të mirë për klientët. Në sistemin e brendshëm të kompanisë janë të implementuar moduli i shitjeve, 
moduli i dëmeve dhe moduli financiar. Moduli i shitjeve është i integruar me modulin financiar dhe të dhënat e 
shitjeve transferohen automatikisht, si dhe është bërë i mundur raportimi online i dëmeve në AMF në kohë reale, 
nëpërmjet sistemit të brendshëm. Integrimi i moduleve në sistemin e brendshëm ka ndikuar në përmirësimin e 
proçedurës së marrjes në sigurim, në uljen e riskut të mashtrimit dhe gabimit njerëzor, si rezultat i transferimit 
automatik të të dhënave nga një modul në tjetrin. Janë konstatuar problematika dhe mangësi të Sistemit të 
Brendshëm lidhur me mungesën e raporteve të nevojshme për strukturat, kufizimet për specifika të ndryshme të 
produkteve vullnetare etj., ndaj përmirësimi i sistemit të brendshëm, në funksion të lehtësimit dhe përmirësimit të 
punës është një nga objektivat kryesorë gjatë vitit 2021. 
Drejtoria e Dëmeve funksionon mbi bazën e rregulloreve, udhëzimeve, urdhërave të brendshëm të kompanisë. 
Gjatë vitit 2020 është arritur që, sipas udhëzimeve nga Drejtoria e Përgjithshme, të trajtohen e të dëmshpërblehen 
klientët brenda afateve të përcaktuara. Janë trajtuar me prioritet rastet e klientëve, të cilët nuk kanë qënë dakort me 
dëmshpërblimet, të cilat janë diskutuar në komisionet e posaçme me qëllim që t’u shërbehet sa më mirë klientëve 
dhe të kryhet vlerësim sa më i drejtë. Përgjithësisht praktikat janë plotësuar me dokumentacionin e nevojshëm dhe 
gjatë trajtimit rezulton se janë zbatuar kushtet e kontratave të sigurimit. 
Drejtoria Juridike është angazhuar në ndjekjen e proçeseve gjyqësore të kompanisë Insig, si dhe ndjekjen e 
proçeseve gjyqësore të rasteve të Fondit të Kompensimit për llogari të BSHS. Nga ana e juristëve janë ndjekur të 
gjithë proçeset gjyqësore të kompanisë dhe përgjithësisht janë angazhuar dhe ekspertë të fushave përkatëse ( mjek, 
vlerësuesi i dëmeve etj. ) me qëllim mbrojtjen sa më të mirë të interesave të kompanisë. Përgjithësisht rezultatet e 
gjyqeve kanë qënë në favor të kompanisë, gjë që tregon punën e kujdesshme të bërë dhe nga punonjësit e dëmeve. 
Statistika. Të dhënat lidhur me shitjet, anullimet, kthimet, dëmtimet e policave janë të pasqyruara saktë në sistemin 
e brendshëm të kompanisë dhe janë raportuar saktë në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Të dhënat lidhur 
me praktikat e dëmeve janë pasqyruar saktë në database-in e dëmeve, si dhe janë raportuar saktë në Autoritetin 
e Mbikëqyrjes Financiare. Janë respektuar afatet e dërgimit të evidencave ndërmjet strukturave, si dhe afatet e 
dërgimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. 
Mbrojtja nga Risku. Shoqëria Insig sha gjatë vitit 2020 ka hartuar “Strategjinë për Menaxhimin e Riskut”, në të cilën 
janë përcaktuar sistemi, politika dhe parimet e menaxhimit të riskut. Në këtë strategji është përcaktuar në mënyrë 
të plotë proçesi i menaxhimit të riskut, përgjegjësitë dhe detyrat e strukturave të kompanisë për identifikimin dhe 
menaxhimin e risqeve. 
Në vitin 2020 u hartua dhe materiali i “Analizës së ndikimit të pandemisë Covid 19”, ku përcaktohet ndikimi i 
pandemisë në kompaninë Insig, si dhe masat e marra për zbutjen e efekteve negative të pandemisë. Në momentin 
e identifikimit të riskut të krijuar si rezultat i pandemisë, menaxhimi i lartë i kompanisë nxori disa akte të 
brendshme për reduktimin e shpenzimeve administrative, të cilat patën impakt pozitiv në zbutjen e nivelit të 
riskut, si dhe hartoi “Planin e vijimësisë së veprimtarisë së Insig për përballimin e pandemisë dhe krizave të tjera”.
Në përgjithësi ka funksionuar sistemi i kontrollit të brendshëm brenda departamenteve dhe njësive të audituara, 
si në drejtim të hartimit të proçedurave, menaxhimit të shpenzimeve dhe administrimit të dokumentacionit. 
Janë kryer investigime, verifikime, vlerësime dhe kontrolle paraprake të dokumentacionit justifikues. Ky sistem 
me proçedurat dhe verifikimet përkatëse ka ndikuar në identifikimin, kontrollin dhe administrimin e risqeve që 
mbulojnë dhe menaxhojnë departamentet dhe njësitë e audituara. 
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Në vazhdimësi ne do kontrollojmë dhe ndjekim rekomandimet e lëna në auditimet e kryera, si dhe njëkohësisht 
do të fillojmë me auditimin e veprimtarisë për vitin 2021. Për çdo pasaktësi, moszbatim urdhërash, ligjesh apo 
shkelje të konstatuara do të raportojmë informacion të detajuar dhe do të lëmë rekomandimet e nevojshme për 
përmirësimin e punës në vazhdim. 
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Treguesit e mjaftueshmërisë së kapitalit, treguesit e likuiditetit dhe 
treguesit e aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike.

Bazuar në ligjin nr. 52 date 22.05.2014, i ndryshuar dhe rregulloren nr. 19/2015 “Mbi aktivet e lejuara dhe investimet 
e aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike” shoqëria INSIG sh.a rezulton me aktive në mbulim të Provigjoneve 
Teknike prej 99.69% më 31.12.2020.

Bazuar në ligjin nr. 52, date 22.05.2014, i ndryshuar dhe rregullores nr. 87/2016 “Mbi elementët e zbritshëm në 
llogaritjen e kapitalit” shoqëria INSIG sh.a zotëron aftësi paguese dhe likuiditet më 31.12.2020. Vlerat e treguesit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, treguesit të likuiditetit dhe treguesit të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 
mund ti konsultoni edhe në raportin e shoqerise audituese mbi pasqyrat financiare për periudhën deri më 
31.12.2020, të përgatitur sipas SNRF.

Emri i shoqërisë: 
Viti ushtrimor, Periudha e raportimit:

FI 10 Raport mbi Aktivet në mbulim të 
Provigjoneve Teknike

 INSIG sh.a. 
2020  Tremujori IV
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Emri i shoqërisë: INSIG sh.a. 
Viti ushtrimor, Periudha e raportimit: 2020 Tremujori IV

FI 10 Raport mbi Aktivet në mbulim të 
Provigjoneve Teknike

Nr. Emërtimi
% e 
lejua

r

Vlera në 
fakt

%
faktik

e

Investime 
mbi limitet e 

lejuara

I.
Aktivet e lejuara në mbulim të 

provigjoneve teknike, të ndryshme nga ato 
matematike, sipas nenit 97 të Ligjit 52/14

2,117,937,3
06

1,112,438,09
1

I.1 a) Tituj të emetuar nga Qeveria e Republikës 
së Shqipërisë ose Banka e Shqipërisë

100
% 0.0%                          

-

I.2
b) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të 

garantuar nga Qeveria e Republikës së 
Shqipërisë

100
% 0.0%                          

-

I.3
c) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të 

emetuar nga qeverisja vendore e Republikës së 
Shqipërisë; 10% 0.0%                          

-
I.4

ç) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të 
shoqëruara nga garanci të emetuara nga 
qeverisja vendore e Republikës së Shqipërisë;

I.5
d) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të 

tregtuar në tregje të rregulluara në Republikën e 
Shqipërisë;

35% 0.0%                          
-

I.6

dh) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të 
cilët nuk tregtohen në tregje të rregulluara në 
Republikën e Shqipërisë, nëse emetuesi i tyre 
është person juridik, me seli qendrore në 
Republikën e Shqipërisë;

5% 0.0%                          
-

I.7 e) Aksione të tregtuara në tregje të 
rregulluara në Republikën e Shqipërisë; 25% 0.0%                          

-

I.8

ë) Aksione, të cilat nuk tregtohen në tregje të 
rregulluara në Republikën e Shqipërisë, nëse 
emetuesi i tyre është person juridik, me seli 
qendrore në Republikën e Shqipërisë;

5% 0.0%                          
-

I.9
f) Kuota/aksione të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive të regjistruara në 
Republikën e Shqipërisë;

40% 0.0%                          
-

I.10

g) Hua të pasiguruara dhe hua të siguruara 
nga garanci hipotekore, garanci bankare ose 
siguruese në Republikën e Shqipërisë, me kusht 
që këto të fundit të mos jenë siguruar nga 
shoqëri sigurimi apo banka të kontrolluara nga i 
njëjti grup që kontrollon dhe shoqërinë ;

10% 1,114,432,0
58

79.1% 652,051,406.
44

I.11

gj) Toka, ndërtesa dhe të drejta në pasuri të 
paluajtshme në Republikën e Shqipërisë nëse 
plotësohen njëkohësisht kërkesat sipas nenit 97, 
germa gj) e Ligjit 52/14: 

30% 882,789,757 62.7% 460,386,684.
31

Qëllime shfrytëzimi 882,789,757 477,698,976 

Toka - Kavaje Siperfaqja 27.28 m2 10% 19,656 0.0%                         
-

Ap.Berat Z.K. 8502,
nr. pas. 15/170+1-1
vol.5fq27

10% 7,254,375 0.5%                         
-

Zyra
Librazhdrivlereresuar
me 31.12.2014,
rivleresuar ne daten
31.12.2017

10% 4,076,437 0.3%

Teqe Z.K.2908 nr.
pasurie 17/49 fq.23 10% 5,962,500 0.4%                         

-
Zyrat Kavaje (Hyrje

pallati 3+1)rivleresuar
me 31.12.2017

10% 6,179,986 0.4%

Vile Ndertese Rruga
Jul  Variboba
TiraneFh 23 dt
03.05.2017,
rivleresuar dt
31.12.2018

10% 618,500,000 43.9% 477,698,976 

Apartament
Rr.Mustafa Matohiti
Tirane     Apartament
me nr.pasurie
ND/2/261+2-18,volumi
27 faqe 212 zona
Kadastrale 8160,
rr.Mustafa Matohiti
Tirane

10% 20,902,190 1.5%                         
-



I.8

ë) Aksione, të cilat nuk tregtohen në tregje të 
rregulluara në Republikën e Shqipërisë, nëse 
emetuesi i tyre është person juridik, me seli 
qendrore në Republikën e Shqipërisë;

5% 0.0%                          
-

I.9
f) Kuota/aksione të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive të regjistruara në 
Republikën e Shqipërisë;

40% 0.0%                          
-

I.10

g) Hua të pasiguruara dhe hua të siguruara 
nga garanci hipotekore, garanci bankare ose 
siguruese në Republikën e Shqipërisë, me kusht 
që këto të fundit të mos jenë siguruar nga 
shoqëri sigurimi apo banka të kontrolluara nga i 
njëjti grup që kontrollon dhe shoqërinë ;

10% 1,114,432,0
58

79.1% 652,051,406.
44

I.11

gj) Toka, ndërtesa dhe të drejta në pasuri të 
paluajtshme në Republikën e Shqipërisë nëse 
plotësohen njëkohësisht kërkesat sipas nenit 97, 
germa gj) e Ligjit 52/14: 

30% 882,789,757 62.7% 460,386,684.
31

Qëllime shfrytëzimi 882,789,757 477,698,976 

Toka - Kavaje Siperfaqja 27.28 m2 10% 19,656 0.0%                         
-

Ap.Berat Z.K. 8502,
nr. pas. 15/170+1-1
vol.5fq27

10% 7,254,375 0.5%                         
-

Zyra
Librazhdrivlereresuar
me 31.12.2014,
rivleresuar ne daten
31.12.2017

10% 4,076,437 0.3%

Teqe Z.K.2908 nr.
pasurie 17/49 fq.23 10% 5,962,500 0.4%                         

-
Zyrat Kavaje (Hyrje

pallati 3+1)rivleresuar
me 31.12.2017

10% 6,179,986 0.4%

Vile Ndertese Rruga
Jul  Variboba
TiraneFh 23 dt
03.05.2017,
rivleresuar dt
31.12.2018

10% 618,500,000 43.9% 477,698,976 

Apartament
Rr.Mustafa Matohiti
Tirane     Apartament
me nr.pasurie
ND/2/261+2-18,volumi
27 faqe 212 zona
Kadastrale 8160,
rr.Mustafa Matohiti
Tirane

10% 20,902,190 1.5%                         
-

Objekt ne Kucove
sipas vendim bordi
nr. 6655 prot.Sa
rimarre objekt Ne
Kucove ne pronesi
sipas certifikates te
Insig Jo-Jete, kaluar
ne ndarje tek Insig
Jete sipas vendim
aksionari 6655 prot.
dt. 07.12.2020

10% 2,520,000 0.2%

Vlore ZK.8602
pas.4/259
vol.34fq.144ZK. 8602
nr. pas. 4/259 vol.37
fq. 144 dhe 4/264-N1
vol.40 fq.105

10% 75,845,981 5.4%

Tirane ZK.8180 nr.
pas.2/119 10% 22,856,250 1.6%

Tirane ZK.8270
nr.pas.7/134-G3
vol.35 fq.246

10% 9,937,500 0.7%                         
-

Tirane ZK. 8180 nr.
pas.3/147+1-1 vol.4
fq.74

10% 7,751,250 0.6%                         
-

Tirane ZK.8260
pas.2/119 vol fq date
16/11/1995

10% 100,983,632 7.2%                         
-

Qëllime investimi
                      

-
                        

-

Objekti 1 10% 0.0%                         
-

Objekti 2 10% 0.0%                         
-

Objekti 3 10% 0.0%                         
-

Objekti 4 10% 0.0%                         
-

I.12
h) Depozita në banka dhe/ose degë të 

bankave të huaja, me seli qendrore në 
Republikën e Shqipërisë.

100
% 120,715,490 8.6%                          

-

II.

Investime të aktiveve në mbulim të 
provigjoneve teknike, të ndryshme nga ato 
matematike, për të cilat është marrë 
miratimi paraprak i Autoritetit:

                      
-

                         
-

II.1

a) Obligacione afatgjata dhe tituj borxhi 
afatgjatë të emetuar nga një vend anëtar ose 
vend anëtar i OECD-së; që janë të klasifikuar 
si BBB+ e më lart sipas Standart & Poor’s 

15% 0.0%                          
-



Objekt ne Kucove
sipas vendim bordi
nr. 6655 prot.Sa
rimarre objekt Ne
Kucove ne pronesi
sipas certifikates te
Insig Jo-Jete, kaluar
ne ndarje tek Insig
Jete sipas vendim
aksionari 6655 prot.
dt. 07.12.2020

10% 2,520,000 0.2%

Vlore ZK.8602
pas.4/259
vol.34fq.144ZK. 8602
nr. pas. 4/259 vol.37
fq. 144 dhe 4/264-N1
vol.40 fq.105

10% 75,845,981 5.4%

Tirane ZK.8180 nr.
pas.2/119 10% 22,856,250 1.6%

Tirane ZK.8270
nr.pas.7/134-G3
vol.35 fq.246

10% 9,937,500 0.7%                         
-

Tirane ZK. 8180 nr.
pas.3/147+1-1 vol.4
fq.74

10% 7,751,250 0.6%                         
-

Tirane ZK.8260
pas.2/119 vol fq date
16/11/1995

10% 100,983,632 7.2%                         
-

Qëllime investimi
                      

-
                        

-

Objekti 1 10% 0.0%                         
-

Objekti 2 10% 0.0%                         
-

Objekti 3 10% 0.0%                         
-

Objekti 4 10% 0.0%                         
-

I.12
h) Depozita në banka dhe/ose degë të 

bankave të huaja, me seli qendrore në 
Republikën e Shqipërisë.

100
% 120,715,490 8.6%                          

-

II.

Investime të aktiveve në mbulim të 
provigjoneve teknike, të ndryshme nga ato 
matematike, për të cilat është marrë 
miratimi paraprak i Autoritetit:

                      
-

                         
-

II.1

a) Obligacione afatgjata dhe tituj borxhi 
afatgjatë të emetuar nga një vend anëtar ose 
vend anëtar i OECD-së; që janë të klasifikuar 
si BBB+ e më lart sipas Standart & Poor’s 

15% 0.0%                          
-

ose vlerësimi ekuivalent nga vlerësues të 
tjerë ndërkombëtarë të njohur gjerësisht;

II.2

b) Obligacione afatgjata dhe tituj afatgjatë të 
emetuar nga një entitet joqeveritar i një vendi 
anëtar ose vendi anëtar të OECD-së; me 
kushtin që entitetet jo qeveritare emetuese të 
jenë Banka Ndërkombëtare e Pagesave 
(BIS), Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), 
Komisioni Evropian apo banka zhvillimi 
shumëpalëshe, nëse ato plotësojnë të gjitha 
kriteret e mëposhtme:

i) Për këta tituj ekzistojnë tregje aktive të 
marrëveshjeve të riblerjes;

ii) Titujt nuk janë emetuar nga bankat apo 
institucione të tjera financiare.

II.3

Aksione të emetuara nga një shoqëri 
aksionare e huaj, e cila tregton në tregje të 
rregulluara të kapitalit në një vend anëtar ose 
vend anëtar të OECD-së; 15% 0.0%                          

-

II.4
Kuota/aksione të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive, të cilat tregtohen në një 
vend anëtar ose vend anëtar të OECD-së.

III. Investime të tjera të lejuara sipas 
Rregullores nr. 19, date 28.04.2015, neni 4: 545,765,227 147,678,013 

III.1
b) Kredi individuale hipotekore për 

apartamente banimi vetëm për punonjësit e 
shoqërisë së sigurimit;

1% 0.0%                          
-

III.2

c) Para dhe ekuivalentë të saj (të cilat 
përfaqësojnë mjete monetare në arkë, mjete 
monetare në bankë dhe depozita me afat 
maturimi më të vogël se 3 muaj), në banka të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë, me seli në 
Republikën e Shqipërisë;

3% 1,926,402 0.1%                          
-

III.3
ç) Të arkëtueshmet nga risiguruesit, që nuk 

janë pezull më shumë se 90 ditë nga lindja e 
detyrimit; 25% 0.0%                          

-
III.4

d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet 
teknike, kur risiguruesit janë të klasifikuar si 
BBB- e më poshtë nga Standart & Poor;

III.5
d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet 

teknike, kur risiguruesit janë të klasifikuar si 
BBB- e më lart nga Standart & Poor;

100
% 128,239,551 0.0%                          

-

III.6 e) Depozita në shoqëri ceduese dhe borxhe të 
zotëruara nga ato; 20% 618,500 0.0%                          

-



ose vlerësimi ekuivalent nga vlerësues të 
tjerë ndërkombëtarë të njohur gjerësisht;

II.2

b) Obligacione afatgjata dhe tituj afatgjatë të 
emetuar nga një entitet joqeveritar i një vendi 
anëtar ose vendi anëtar të OECD-së; me 
kushtin që entitetet jo qeveritare emetuese të 
jenë Banka Ndërkombëtare e Pagesave 
(BIS), Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), 
Komisioni Evropian apo banka zhvillimi 
shumëpalëshe, nëse ato plotësojnë të gjitha 
kriteret e mëposhtme:

i) Për këta tituj ekzistojnë tregje aktive të 
marrëveshjeve të riblerjes;

ii) Titujt nuk janë emetuar nga bankat apo 
institucione të tjera financiare.

II.3

Aksione të emetuara nga një shoqëri 
aksionare e huaj, e cila tregton në tregje të 
rregulluara të kapitalit në një vend anëtar ose 
vend anëtar të OECD-së; 15% 0.0%                          

-

II.4
Kuota/aksione të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive, të cilat tregtohen në një 
vend anëtar ose vend anëtar të OECD-së.

III. Investime të tjera të lejuara sipas 
Rregullores nr. 19, date 28.04.2015, neni 4: 545,765,227 147,678,013 

III.1
b) Kredi individuale hipotekore për 

apartamente banimi vetëm për punonjësit e 
shoqërisë së sigurimit;

1% 0.0%                          
-

III.2

c) Para dhe ekuivalentë të saj (të cilat 
përfaqësojnë mjete monetare në arkë, mjete 
monetare në bankë dhe depozita me afat 
maturimi më të vogël se 3 muaj), në banka të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë, me seli në 
Republikën e Shqipërisë;

3% 1,926,402 0.1%                          
-

III.3
ç) Të arkëtueshmet nga risiguruesit, që nuk 

janë pezull më shumë se 90 ditë nga lindja e 
detyrimit; 25% 0.0%                          

-
III.4

d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet 
teknike, kur risiguruesit janë të klasifikuar si 
BBB- e më poshtë nga Standart & Poor;

III.5
d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet 

teknike, kur risiguruesit janë të klasifikuar si 
BBB- e më lart nga Standart & Poor;

100
% 128,239,551 0.0%                          

-

III.6 e) Depozita në shoqëri ceduese dhe borxhe të 
zotëruara nga ato; 20% 618,500 0.0%                          

-

III.7

f) Shuma, që detyrohen nga policëmbajtësit 
dhe ndërmjetësit, e që rrjedhin nga veprimtaria 
e sigurimeve të drejtpërdrejta dhe risiguruese, 
n.q.s nga dita e detyrimit të pagesës nuk kanë 
kaluar më shumë se 90 ditë, por jo më shumë se 
20 % e provigjonit të primit të pafituar;

20% 118,003,381 20.3% 1,645,113

III.8

g) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara, 
përveç atyre të parashikuara në shkronjën "gj", 
pika 1, të nenit 97, të ligjit nr. 52, datë 
22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe 
risigurimit”.

5% 22,212,838 1.6%                          
-

III.9 h) Interesa dhe qera të maturuara dhe të 
ardhura të tjera të maturuara. 5% 4,898,356 0.3%                          

-
III.1

0
i) Investimet në depozitat e garancisë së 

Kartonit jeshil pranë BSHS
100
% 36,564,601 2.6%                          

-
III.1

1 j) Shpenzimet e marrjes në sigurim të shtyra 15% 233,301,600 40.1% 146,032,899 

IV TOTALI I INVESTIMEVE (I+II+III) 2,663,702,5
33

1,260,116,10
3

V
TOTALI I INVESTIMEVE TE 

LEJUARA (Totali i "Vlera në fakt" zbritur 
"Investime mbi limitet e lejuara")

1,403,586,4
30 -

VI C. Provigjone teknike, të ndryshme nga 
ato matematike, bruto (VI.1 deri VI.5) 1,408,010,2

43

VI.1 Provigjone të primit të pafituar 581,791,337 

VI.2 Provigjone të dëmeve 826,218,907 

VI.3 Provigjone për bonuse dhe rabate                       
-

VI.4 Provigjone barazimi dhe katastrofe                       
-

VI.5 Provigjone të tjera teknike                       
-

VII Tepricë (+) / Mungesë(-) (V-VI) (4,423,814)
VIII Mbulimi në % (V/VI) 99.69%

 

 

Emri i shoqërisë: INSIG sh.a. 
Viti ushtrimor, Periudha e 

raportimit: 2020 Tremujori IV

FI 9 Raport mbi Mjaftueshmërinë e Kapitalit

Nr.  Emërtimi Vlera në lekë



III.7

f) Shuma, që detyrohen nga policëmbajtësit 
dhe ndërmjetësit, e që rrjedhin nga veprimtaria 
e sigurimeve të drejtpërdrejta dhe risiguruese, 
n.q.s nga dita e detyrimit të pagesës nuk kanë 
kaluar më shumë se 90 ditë, por jo më shumë se 
20 % e provigjonit të primit të pafituar;

20% 118,003,381 20.3% 1,645,113

III.8

g) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara, 
përveç atyre të parashikuara në shkronjën "gj", 
pika 1, të nenit 97, të ligjit nr. 52, datë 
22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe 
risigurimit”.

5% 22,212,838 1.6%                          
-

III.9 h) Interesa dhe qera të maturuara dhe të 
ardhura të tjera të maturuara. 5% 4,898,356 0.3%                          

-
III.1

0
i) Investimet në depozitat e garancisë së 

Kartonit jeshil pranë BSHS
100
% 36,564,601 2.6%                          

-
III.1

1 j) Shpenzimet e marrjes në sigurim të shtyra 15% 233,301,600 40.1% 146,032,899 

IV TOTALI I INVESTIMEVE (I+II+III) 2,663,702,5
33

1,260,116,10
3

V
TOTALI I INVESTIMEVE TE 

LEJUARA (Totali i "Vlera në fakt" zbritur 
"Investime mbi limitet e lejuara")

1,403,586,4
30 -

VI C. Provigjone teknike, të ndryshme nga 
ato matematike, bruto (VI.1 deri VI.5) 1,408,010,2

43

VI.1 Provigjone të primit të pafituar 581,791,337 

VI.2 Provigjone të dëmeve 826,218,907 

VI.3 Provigjone për bonuse dhe rabate                       
-

VI.4 Provigjone barazimi dhe katastrofe                       
-

VI.5 Provigjone të tjera teknike                       
-

VII Tepricë (+) / Mungesë(-) (V-VI) (4,423,814)
VIII Mbulimi në % (V/VI) 99.69%

 

 

Emri i shoqërisë: INSIG sh.a. 
Viti ushtrimor, Periudha e 

raportimit: 2020 Tremujori IV

FI 9 Raport mbi Mjaftueshmërinë e Kapitalit

Nr.  Emërtimi Vlera në lekë

III.7

f) Shuma, që detyrohen nga policëmbajtësit 
dhe ndërmjetësit, e që rrjedhin nga veprimtaria 
e sigurimeve të drejtpërdrejta dhe risiguruese, 
n.q.s nga dita e detyrimit të pagesës nuk kanë 
kaluar më shumë se 90 ditë, por jo më shumë se 
20 % e provigjonit të primit të pafituar;

20% 118,003,381 20.3% 1,645,113

III.8

g) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara, 
përveç atyre të parashikuara në shkronjën "gj", 
pika 1, të nenit 97, të ligjit nr. 52, datë 
22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe 
risigurimit”.

5% 22,212,838 1.6%                          
-

III.9 h) Interesa dhe qera të maturuara dhe të 
ardhura të tjera të maturuara. 5% 4,898,356 0.3%                          

-
III.1

0
i) Investimet në depozitat e garancisë së 

Kartonit jeshil pranë BSHS
100
% 36,564,601 2.6%                          

-
III.1

1 j) Shpenzimet e marrjes në sigurim të shtyra 15% 233,301,600 40.1% 146,032,899 

IV TOTALI I INVESTIMEVE (I+II+III) 2,663,702,5
33

1,260,116,10
3

V
TOTALI I INVESTIMEVE TE 

LEJUARA (Totali i "Vlera në fakt" zbritur 
"Investime mbi limitet e lejuara")

1,403,586,4
30 -

VI C. Provigjone teknike, të ndryshme nga 
ato matematike, bruto (VI.1 deri VI.5) 1,408,010,2

43

VI.1 Provigjone të primit të pafituar 581,791,337 

VI.2 Provigjone të dëmeve 826,218,907 

VI.3 Provigjone për bonuse dhe rabate                       
-

VI.4 Provigjone barazimi dhe katastrofe                       
-

VI.5 Provigjone të tjera teknike                       
-

VII Tepricë (+) / Mungesë(-) (V-VI) (4,423,814)
VIII Mbulimi në % (V/VI) 99.69%

 

 

Emri i shoqërisë: INSIG sh.a. 
Viti ushtrimor, Periudha e 

raportimit: 2020 Tremujori IV

FI 9 Raport mbi Mjaftueshmërinë e Kapitalit

Nr.  Emërtimi Vlera në lekë

I Kapitali bazë, Neni 76 i Ligjit 52/14 (I.a+I.b+I.c-II) 3,000,824,869

I.a
Kapitali aksionar i shoqërisë së sigurimit, i cili përbëhet nga aksionet e 
zakonshme të emetuara; 650,000,000

I.b
Rezervat e kapitalit, të cilat nuk i korrespondojnë detyrimeve që rrjedhin 
nga kontratat e sigurimit; 1,829,382,473

I.c Fitimi i pashpërndarë, i mbartur pas zbritjes së dividendëve të pagueshëm 521,442,397

II
Elementet që nuk përfshihen në llogaritjen e kapitalit bazë: 
(II.a+II.b+II.c+II.ç) 0

II.a Aksionet e veta të riblera
II.b Investimet në aktive të patrupëzuara
II.c Humbjet e mbartura dhe humbja e vitit ushtrimor
II.ç Diferenca midis provigjoneve të dëmeve të skontuara dhe të paskontuara.

III Kapitali shtesë, neni 77 i Ligjit 52/14 (III.a+III.b+IIIc+III.ç) 0
III.a Kapitali aksionar i cili përbëhet nga aksionet me përparësi të akumuluara
III.b Instrumente të borxhit të varur
III.c Rezerva kapitali që lidhen me aksionet me përparësi të akumuluara
III.ç Elemente të tjera 

IV
Elementet e zbritshme në llogaritjen e kapitalit, neni 79 i Ligjit 52/14 
(IV.a+IV.b+IV.c+V) 1,352,574,888

IV.a

Pjesëmarrje dhe instrumente të borxhit të varur në një tjetër shoqëri 
sigurimi, risigurimi, grupi kontrollues sigurimi, banka dhe/ose degë të 
bankave të huaja, shoqëri komisionere, shoqëri administruese dhe 
institucione të tjera financiare, në të cilat shoqëria e sigurimit zotëron 
pjesëmarrje influencuese mbi 10 për qind

IV.b
Investime të tjera në personat e parashikuar në shkronjën “a”, të kësaj 
pike, që janë përfshirë në llogaritjen e kapitalit të personave përkatës

IV.c

Pjesëmarrjet dhe titujt e borxhit të varur, si dhe investime të tjera në një 
shoqëri tjetër sigurimi ose ente financiare, të tjera nga ato të parashikuara 
në shkronjën “a”, të kësaj pike, të cilat kalojnë masën 10 për qind të 
kapitalit të shoqërisë së sigurimit, e llogaritur përpara zbritjes së 
elementeve të përmendura në shkronjat “a” dhe “b” të kësaj pike

V Aktivet jolikuide (V.a deri V.g) 1,352,574,888
V.a Aksionet e palistuara në tregje të rregulluara
V.b Huatë/llogaritë e arkëtueshme me palë të lidhura 1,027,512,560
V.c Huatë nga brokerat dhe agjentët

V.ç
Primet e arkëtueshme ose debitorë nga risigurimi, që kanë tejkaluar afatin 
90- ditor; 94,636,174

V.d
Debitorë të tjerë ose llogari të tjera të arkëtueshme, të cilat nuk rrjedhin 
drejtpërsëdrejti nga veprimtaria e sigurimit; 86,919,498

V.dh Inventari 797,295
V.e Shpenzimet e shtyra të marrjes në sigurim
V.ë Shpenzimet e parapaguara 337,669

V.f
Aktivet e tjera, të cilat nuk janë të lira nga çdo përgjegjësi apo detyrim i 
parashikuar 20,597,433

V.g

Aktivet e tjera, të cilat nuk janë lehtësisht të kthyeshme në para në 
momentin kur është e nevojshme përmbushja e detyrimeve financiare kur 
u vjen afati 30,833,965

V.h
Elemetë të tjerë të zbritshëm sipas nenit 4 të kësaj rregullore (V.-h-1
deri V.h-10) : 90,940,292

Emri i shoqërisë: 
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I Kapitali bazë, Neni 76 i Ligjit 52/14 (I.a+I.b+I.c-II) 3,000,824,869

I.a
Kapitali aksionar i shoqërisë së sigurimit, i cili përbëhet nga aksionet e 
zakonshme të emetuara; 650,000,000

I.b
Rezervat e kapitalit, të cilat nuk i korrespondojnë detyrimeve që rrjedhin 
nga kontratat e sigurimit; 1,829,382,473

I.c Fitimi i pashpërndarë, i mbartur pas zbritjes së dividendëve të pagueshëm 521,442,397

II
Elementet që nuk përfshihen në llogaritjen e kapitalit bazë: 
(II.a+II.b+II.c+II.ç) 0

II.a Aksionet e veta të riblera
II.b Investimet në aktive të patrupëzuara
II.c Humbjet e mbartura dhe humbja e vitit ushtrimor
II.ç Diferenca midis provigjoneve të dëmeve të skontuara dhe të paskontuara.

III Kapitali shtesë, neni 77 i Ligjit 52/14 (III.a+III.b+IIIc+III.ç) 0
III.a Kapitali aksionar i cili përbëhet nga aksionet me përparësi të akumuluara
III.b Instrumente të borxhit të varur
III.c Rezerva kapitali që lidhen me aksionet me përparësi të akumuluara
III.ç Elemente të tjera 

IV
Elementet e zbritshme në llogaritjen e kapitalit, neni 79 i Ligjit 52/14 
(IV.a+IV.b+IV.c+V) 1,352,574,888

IV.a

Pjesëmarrje dhe instrumente të borxhit të varur në një tjetër shoqëri 
sigurimi, risigurimi, grupi kontrollues sigurimi, banka dhe/ose degë të 
bankave të huaja, shoqëri komisionere, shoqëri administruese dhe 
institucione të tjera financiare, në të cilat shoqëria e sigurimit zotëron 
pjesëmarrje influencuese mbi 10 për qind

IV.b
Investime të tjera në personat e parashikuar në shkronjën “a”, të kësaj 
pike, që janë përfshirë në llogaritjen e kapitalit të personave përkatës

IV.c

Pjesëmarrjet dhe titujt e borxhit të varur, si dhe investime të tjera në një 
shoqëri tjetër sigurimi ose ente financiare, të tjera nga ato të parashikuara 
në shkronjën “a”, të kësaj pike, të cilat kalojnë masën 10 për qind të 
kapitalit të shoqërisë së sigurimit, e llogaritur përpara zbritjes së 
elementeve të përmendura në shkronjat “a” dhe “b” të kësaj pike

V Aktivet jolikuide (V.a deri V.g) 1,352,574,888
V.a Aksionet e palistuara në tregje të rregulluara
V.b Huatë/llogaritë e arkëtueshme me palë të lidhura 1,027,512,560
V.c Huatë nga brokerat dhe agjentët

V.ç
Primet e arkëtueshme ose debitorë nga risigurimi, që kanë tejkaluar afatin 
90- ditor; 94,636,174

V.d
Debitorë të tjerë ose llogari të tjera të arkëtueshme, të cilat nuk rrjedhin 
drejtpërsëdrejti nga veprimtaria e sigurimit; 86,919,498

V.dh Inventari 797,295
V.e Shpenzimet e shtyra të marrjes në sigurim
V.ë Shpenzimet e parapaguara 337,669

V.f
Aktivet e tjera, të cilat nuk janë të lira nga çdo përgjegjësi apo detyrim i 
parashikuar 20,597,433

V.g

Aktivet e tjera, të cilat nuk janë lehtësisht të kthyeshme në para në 
momentin kur është e nevojshme përmbushja e detyrimeve financiare kur 
u vjen afati 30,833,965

V.h
Elemetë të tjerë të zbritshëm sipas nenit 4 të kësaj rregullore (V.-h-1
deri V.h-10) : 90,940,292

V.h-
1 Emri i mirë i shoqërisë 

V.h-
2

Toka, ndërtesa dhe të drejta në pasuri të paluajtshme në Republikën e 
Shqipërisë nëse nuk
plotësohen njëkohësisht kërkesat  sipas nenit 4, pika 1, germa c) të 
rregullores

V.h-
3

Aktive afatgjata materiale për të cilat shoqëria nuk zotëron 
dokumentacionin mbi
pronësinë; 44,193,455

V.h-
4

Aktive afatgjata materiale që vijnë nga shpenzime për përmirësimin e 
ambienteve me qira 7,157,037

V.h-
5 Aktive afatgjata materiale në formën e materialeve publicitare

V.h-
6

Likuiditete në Banka, në rast se shoqëria ka një linjë kredie të hapur në 
llogari rrjedhëse
(overdraft) apo të ngjashme, në vlerën maksimale të kredisë së hapur në 
llogari rrjedhëse
(overdraft) apo të ngjashme; 3,025,200

V.h-
7

Të ardhura të llogaritura nga paditë e regresit nga Fondi i 
Kompensimit apo të tjera në rast
se shoqëria nuk zotëron dokumentacion justifikues të mjaftueshëm për të 
garantuar
arkëtimin e shumës

V.h-
8

Të gjitha aktivet e lëna si kolateral, të lënë peng apo që nuk janë të lira 
nga çdo barrë tjetër
në të gjithë vlerën e tyre

V.h-
9 Fondi i Garancisë për Kartonin Jeshil 36,564,601

V.h-
10

Çdo zë tjetër në kundërshtim me kërkesat ligjore, rregullatore dhe 
vendime të Bordit të
Autoritetit

VI KAPITALI (Aftësia Paguese) 1,648,249,982

VII
Kufiri minimal i aftesise paguese, sipas pikës 3 të nenit 80 të Ligjit Nr. 
52/2014 195,797,617

VIII Fondi i garancisë, sipas nenit 81 të Ligjit Nr. 52/2014 370,000,000

IX
Niveli i kërkuar i aftësisë paguese, sipas pikës 2 të nenit 80 të Ligjit Nr. 
52/2014 370,000,000

X Mbi (+) / nën (-) nivelin e kërkuar të Aftësisë paguese (VI-IX) 1,278,249,982

XI Mjaftueshmëria e kapitalit I mjaftueshëm
 


