
Tekst i konsoliduar jozyrtar 
 

Në bazë të nenit 158-s pika 1), neni 74 pikat 4) dhe 9) dhe neni 104 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për 
Mbikëqyrje të Sigurimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/02, 79/07, 88/08, 

67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/115, 192/15 и 23/16), Këshilli i Ekspertëve i Agjencisë të 
Mbikëqyrjes të Sigurimeve të Republikës së Maqedonisë solli  

 
 
 
 
 

RREGULLORE  
për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese të shoqërive të sigurimeve 

dhe/apo risigurimeve  
 
 
 

 
Dispozita të përgjithshme   

Neni 1 

 

(1) Me këtë rregullore përcaktohen rregullat për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës 
së aftësisë paguese të shoqërive të sigurimeve dhe/apo risigurimeve (në tekstin e mëtejshëm: 
shoqëri sigurimesh) të neneve 75 dhe 76 të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit (në tekstin e 
mëtejshëm: Ligji), dhe mënyra dhe afatet përfundimtare të raportimit.  
 
 

Sigurimi i jo-jetës  
Neni 2 

 

(1) Shoqëritë e sigurimeve të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit në kornizat e klasave të 

sigurimit jo jetësor janë të detyruara që llogaritjen e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë 

paguese të nenit 75 të Ligjit ta kryejnë në formularët MAP_1(s.jj.) dhe MAP_2(s.jj.) të cilat 

përfshihen në Aneksin e kësaj rregulloreje dhe janë pjesë e saj përbërëse, në mënyrë të përcaktuar 

në Udhëzimin për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese, i cili është pjesë 

përbërëse e kësaj rregullore.  
 
 

Sigurimi i  jetës  
Neni 3 

 

(1) Shoqëritë e sigurimeve të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit në korniza të klasave të 

sigurimit të jetës janë të detyruara që llogaritjen e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë 

paguese të nenit 76 të Ligjit ta kryejnë në formularët MAP_1 (s.j.), MAP_2 (s.j.) dhe MAP_3 (s.j.) të 

cilat përmbahen në Aneksin e kësaj rregullore dhe janë pjesë e saj përbërëse, në mënyrë të caktuar 

në Udhëzimin për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese, e cila është 

pjesë përbërëse e kësaj rregullore.   
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Mënyrë dhe afate të raportimit  
Neni  4 

 

(1) Shoqëritë e sigurimeve  e  llogaritin nivelin e nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese të 
formularëve të caktuara në ditën e fundit të periudhave në vijim:  
 
 

 

nga 1 janari deri më 31 mars të vitit aktual (kuartali i parë); 
nga 1 janari deri më 30 qershor të vitit aktual (kuartali i dytë); 
nga 1 janari deri më 30 shtator të vitit aktual (kuartali i tretë);  
nga 1 janari deri më 31 dhjetor të vitit aktual (kuartali i katërt),  
 

 

 

dhe i dërgojnë në Agjenci në një afat prej 30 ditësh pas mbarimit të kuartalit për të cilin dërgohet 
raporti.  
 

(2) Me përjashtim të paragrafit të kaluar, formularët për kuartalin e katërt shoqëritë e 
sigurimeve i dërgojnë edhe shtesë me raportet vjetore financiare.  
 
(3) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruar ta raportojnë Agjencinë e formularëve të caktuara 
me këtë rregullore në formë elektronike në mënyrë të vërtetuar nga ana e Agjencisë për mbikëqyrje 
të sigurimit.  
 
 

 

Raporte të kuartaleve   
Neni 5 

 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruar gjatë llogaritjeve dhe raportimeve për nivelin e 
nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese në bazë kuartale, të përdorin të dhëna për periudhën 
referente prej një viti (apo tre vitesh, apo shtatë vitesh) në këtë mënyrë:  
 

- për kuartalin e parë, merren parasysh të dhëna të cilat kanë të bëjnë me periudhën prej 1 
prillit të vitit të kaluar (apo tre vite më parë, apo shtatë vite më parë) deri më 31 mars të vitit aktual;  

- për kuartalin e dytë, merren parasysh të dhëna të cilat kanë të bëjnë me periudhën prej 1 
prillit të vitit të kaluar (apo tre vite më parë, apo shtatë vite më parë) deri më 31 mars të vitit aktual; 

- për kuartalin e tretë merren parasysh të dhëna të cilat kanë të bëjnë me periudhën prej 1 
tetorit të vitit të kaluar (apo tre vite më parë, apo shtatë vite më parë) deri më 30 shtator të vitit 
aktual.  

- për kuartalin e katërt, merren parasysh të dhëna të cilat kanë të bëjnë me periudhën prej 1 
janarit të vitit aktual (apo dy vite më parë, apo gjashtë vite më parë) deri më 31 dhjetor të vitit 
aktual.  

 
 

 

 
 
 

Dispozita përfundimtare  
Neni 6 
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(neni 6 nga Rregullorja për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese të 
shoqërive të sigurimeve dhe/apo risigurimeve e botuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” nr. 5/11) 
 
 
(1) Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën  Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë”.  
(2) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara që ta zbatojnë këtë rregullore me përgatitjen e 
raporteve kuartale për kuartalin e parë për vitin 2011.  
 
 

Neni 7 

 

(neni 3 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për llogaritje të nivelit të 
nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese të shoqërive të sigurimeve dhe/apo risigurimeve e 
botuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 41/11) 
 

 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”. 
 

Neni 8 

 

(neni 2 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për llogaritje të nivelit të 
nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese të shoqërive të sigurimeve dhe/apo risigurimeve e 
shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 61/16) 
 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”, ndërsa do të zbatohet nga 1 prilli i vitit 2016.  

 
(2) Shoqëritë janë të detyruara që këtë rregullore ta zbatojnë me përgatitjen e raporteve për 
kuartalin e dytë për vitin 2016.  
 
 

 

Nr. ________ 

 
 
 
 

Kryetar i Këshillit të Ekspertëve 
d-r Klime Poposki   

nga data _________  
 

Shkup 



Aneks 

 

i Rregullores për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese 

 
 
 

(emri i Shoqërisë)  
(periudha)  
(viti)  

MAP_1(s.jj.): Nivel i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese për sigurim të jetës 

 
 

 
 
 
 
 

Sigurimi i jo-jetës përveç sigurimit 
shëndetësor me të cilin zbatohen 
dispozitat e nenit 75 paragrafi 6 të Ligjit 

Sigurimi i jetës te i  cili zbatohen 
dispozitat e nenit 75 paragrafi 6 të Ligjit 

Viti i kaluar Viti aktual Viti i kaluar Viti aktual 

Prim i shkruar bruto  1     

Prim i shkruar bruto  < 10 milionë euro x 0.18 2 0    

Prim i shkruar bruto  > 10 milionë euro x 0.16 3 0    

Prim i shkruar bruto  < 10 milionë euro x 18/300 4   0 0 0 

Prim i shkruar bruto  > 10 milionë euro x 16/300 5   0 0 0 

Shuma totale nga primi i shkruar bruto ([6]=[2] + [3] apo [6]=[4] + [5]) 6 0    

Dëme të paguara bruto 7     

Dëme të paguara neto 8     

Koeficienti [9]=[8]/[7] apo 0.50, nëse është më i vogël) 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margjina e aftësisë paguese – metodë norma e primit ([10]=[6]*[9]) 10 0 0 0 0 

Periudha referente (në vite) 11     

Dëme të paguara bruto në periudhën referente 12     

Provigjone bruto për dëme në fund të periudhës referente 13     

Provigjone bruto për dëme në fillim të periudhës referente 14   0 0 
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Dëme të ndodhura bruto ([15]=[12] + [13] - [14]/[11]) 15 0 0 0    

Dëme të ndodhura bruto < 7 milionë euro x 0,26 16 0 0  0   

Dëme të ndodhura bruto > 7 milionë euro x 0,23 17     

Dëme të ndodhura bruto < 7 milionë euro x 26/300 18     

Dëme të ndodhura bruto > 7 milionë euro x 23/300 19   0  0  

Shumta totale nga Dëmet e ndodhura bruto ([20]=[16] + [17] apo [20]=[18] + [19]) 20 0 0 0  0 0  0  

Margjina e aftësisë paguese – metoda norma  e dëmeve ([21]=[20]*[9]) 21 0    

Niveli i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese ([22]=max([10],[21])) 22 0 0 0  0  

 

 

1\/1С_2(s.jj.): Llogaritje përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese  

 Viti aktual Viti i kaluar 

Llogaritja përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese                                                                                        1 0 0 

 

 
 

 

Përpiloi: Kontrolloi: Miratoi: 
 

 
(emri i Shoqërisë)  
(periudha)  
(viti) 
 

 

MAP_1(s.j.): Nivel i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese për sigurimin e jetës 

 

   Klasa Klasa  Klasa 21    Klasa Klasa 
 

           
 

             
 

   19 20 (1) (2)  (3) Gjithsej  22 23 
 

             
 

Provigjon matematik bruto 1        0   
 

            
 

Provigjon matematik neto 2       0    
 

            
 

Koeficient 1 ([3]=[2]/[1] apo 0,85, nëse është më i vogël) 3 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00  0,00 
 

            
 

Faktor relevant 4 4% 4% 4% 1%      4% 
 

            
 

Rezultat i parë  ([5]=[1]*[3]*[4] 5 0 0 0 0    0  0 
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Kapital i rrezikshëm bruto   rrezik nga vdekja deri 3 vite 6      0   
 

(nëse nuk është numër 
negativ)  

           
 

 rrezik nga vdekja prej 3 deri 5 vite 7      0   
 

         
 

            
 

 

rrezik nga vdekja (përveç [6] dhe [7]) 8 
     

0 
  

 

         
 

            
 

  Gjithsej ([6]*0,1% + [7]*0,15% + [8]*0,3%) 9 0 0   0 0   
 

           
 

Kapital i rrezikshëm neto (nëse nuk është numër negativ)  10      0   
 

          
 

Koeficienti 2 ([11]=[10]/[9] apo  0,50, nëse është më i vogël) 11 0,00 0,00   0,00 0,00   
 

           
 

Rezultati i dytë ( [12]=[9]*[11])  12 0 0   0 0   
 

           
 

Mjete të kapitalizuara   13         
 

           
 

Margjinë e llogaritur e aftësisë paguese të sigurimit të jetës  14 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

MAP_2(s.j.): Nivel i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese për sigurim shtesë të sigurimit jetësor  
  Sigurim shtesë |  
      

  Viti  Viti  

  aktual  i kaluar  

Prim i shkruar bruto  1     
      

Prim i shkruar bruto < 10 milionë euro х 0.18 2  0[ 0  

Prim i shkruar bruto > 10 milionë euro х 0.16 3   0  
      

Shuma totale e primit të shkruar bruto ([4]=[2] + [3]) 4  0[ 0  

Dëme të paguara bruto  5     
      

Dëme të paguara neto  6     
      

Koeficienti ([7]=[6]/[5] apo 0.50 nëse është më i vogël) 7  0[ 0  

Margjinë e llogaritur e aftësisë paguese për sigurim shtesë ([8]=[4]*[7]) 8  0f 0  

MAP_3(s.j.): Llogaritje përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë 
paguese  

    
  Viti Viti i kaluar  

  aktual    
Llogaritje përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së 
aftësisë paguese   0   

      

 

 

Përpiloi: Kontrolloi: Miratoi: 
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UDHËZIM  
për plotësim të formularëve për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese  
 

 

Për nevojat e Udhëzimit përdoren nocionet në vijim:  
 

 

1) Primi i shkruar bruto për sigurim jo-jete – i përfshin të gjitha shumat e primeve të cilat janë 
të dakorduara (të shkruara) gjatë periudhës aktuale llogaritëse, në lidhje me marrëveshjet nga 
portfolin personal, bashkësigurimin e zbatuar dhe risigurimin aktiv. 
Primi i shkruar bruto për sigurim jo-jete, apo prim i shkruar bruto për sigurime shtesë të sigurimit 
të jetës i përfshin të gjitha shumat e primeve për sigurim të cilat janë të arritura (në bazë të 
dispozitave nga marrëveshja për sigurim) në periudhën aktuale llogaritëse në raport me të gjitha 
marrëveshjet aktive për sigurime. Primi i shkruar bruto për sigurime jetësore, apo primi i shkruar 
bruto për sigurimet shtesë të sigurimeve jetësore, përfshin: prim të paguar njëherësh sipas 
marrëveshjeve për sigurim të cilat kanë hyrë në fuqi gjatë periudhës llogaritëse apo këst i primit i cili 
ka arritur për pagëse gjatë periudhës llogaritëse në rast kur në pajtim me marrëveshjen për sigurim 
është dakorduar pagesë e shumëfishtë e primit. 
Lirimet financiare të cilat i jep Shoqëria, nuk janë zëra të cilat hiqen nga primi i shkruar bruto.  
2) Dëme bruto të paguara –përfshijnë kompensimin për dëme, shuma të sigurimit dhe shuma 

të tjera të dakorduara të cilat Shoqëria i ka paguar apo ka detyrim t’i paguajë, në lidhje me 
dëmet e likuiduara në periudhën përllogaritëse, të siguruesve, apo shfrytëzuesve të 
sigurimit, duke përfshirë edhe shpenzimet direkte për përpilimin e dëmeve.  

 

 

1. Formulari MAP_1(s.jj.) 
 

Shoqëritë e sigurimeve të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit të jo-jetës janë të detyruar ta përdorin 
formularin MAP_1(s.jj.) gjatë llogaritjes së nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese.  
 

1.1. Prim i shkruar bruto – shënohet shuma e përgjithshme e primeve të shkruara bruto në 
periudhën referente (prej një viti), e zvogëluar për vlerën e shumave të stornuara, apo shumat e  
fshira të primit në periudhën aktuale llogaritëse.  
 

1.2. Prim i shkruar bruto < 10 milionë euro х 0.18 – shënohet shuma e llogaritur si prodhim i 

shumës në rreshtin “Prim i shkruar bruto” dhe 0,18, nëse shuma nga rreshti “Prim i shkruar bruto” 

nuk është më e lartë sesa 10 milionë euro, të shprehura në vlerë të denarit e llogaritur sipas kursit 

mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e fundit nga periudha, dhe 0,18.  
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1.3. Primi i shkruar bruto < 10 milionë euro х 0.16 – shënohet shuma në vijim nëse është numër 
pozitiv: shuma në reshtin “primi i shkruar bruto” i zvogëluar për 10 milionë euro, të shprehura në 
kundërvlerë të denarit të llogaritura sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore në Republikën e 
Maqedonisë në ditën e fundit nga periudha aktuale llogaritëse, dhe shuma e fituar në këtë mënyrë 
shumëzohet me 0,16.  
 

1.4.Primi i shkruar bruto < 10 milion euro х 18/300 " dhe Prim i shkruar bruto 
 
> 10 milionë euro х 16/300 – shënohen shumat vetëm nëse Shoqëritë e sigurimeve kryejnë 

veprimtari të sigurimit të shënuar në nenin 75 paragrafi (60) të Ligjit. Mënyra e llogaritjes së 
shumave nga këto rreshta është i njëjtë si mënyra e llogaritjes së shumave në rreshtat “Primi i 

shkruar bruto < 10 milionë euro х 0.18 " dhe „Primi i shkruar bruto > 10 milionë euro х 0.16", 

përkatësisht, me çka këto shuma shumëzohen me 1/3. 
 

1.5. Shuma totale nga primi i shkruar bruto  - shënohet shuma nga rreshtat “Prim i shkruar bruto < 
10 milionë euro х 0.18 " dhe “Prim i shkruar bruto > 10 milionë euro х 0.16", apo përkatësisht 
rreshtat „Prim i shkruar bruto < 10 milionë euro х 18/300" dhe “Primi i shkruar bruto > 10 milionë 
euro х 16/300",. 
 

1.6 Dëmet e paguara bruto – shënohet shuma totale e dëmeve të paguara bruto në periudhën 
referente (prej një viti).  
 

1.7 Dëmet e paguara neto – shënohet shuma totale e dëmeve të paguara bruto në periudhën 
referente, duke përjashtuar dëmet e paguara të mbuluara nga risigurimi (prej një viti).  
 

1.8 Koeficient – shënohet koeficienti i llogaritur si herës nga shuma në rreshtin “Dëme të paguara 
neto” dhe shuma në reshtin “Dëme të paguara bruto”, nëse është më i madh se 0,5. Në të kundërt 
shënohet 0,5.  
 

1.9 Margjina e aftësisë paguese – metoda norma e primit – shënohet shuma e cila fitohet si 
prodhim nga shuma në rreshtin “Shuma totale nga Primi i shkruar bruto” dhe shuma në rreshtin 
“Koeficient”. 
 

1.10 Periudha referente – shënohet periudha referente për llogaritje të nivelit të nevojshëm të 
margjinës së aftësisë paguese sipas metodës norma e dëmeve, në pajtim me nenin 75 paragrafi (3) 
dhe paragrafi (4) të Ligjit. 
 

1.11. Dëme të paguara bruto në periudhën referente – shënohet shuma e dëmeve të paguara bruto 
për sigurime dhe risigurime në periudhën referente.  
 

1.12 Provigjone bruto për dëme në fund të periudhës referente – shënohet shuma e provigjoneve 
bruto për dëme me gjendje të ditës së fundit nga periudha referente.  
 

1.13 Provigjone bruto për dëme në fillim të periudhës referente – shënohet shuma e provigjoneve 
bruto për dëmet me gjendje në fillim të periudhës referente.  
 

1.14. Dëme të ndodhura bruto – shënohet shuma e llogaritur si shumë nga vlerat e rreshtave “Dëme 
të paguara bruto në periudhën referente” dhe “Provigjone bruto për dëme në fillim të periudhës 

referente”, i pjesëtuar me numrin e viteve në rreshtin “Periudha referente”. 
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1.15 Dëme të ndodhura bruto < 7 milion euro x 0,26 – shënohet shuma e llogaritur si prodhim nga 

shuma në rreshtin “Dëme të ndodhura bruto” dhe 0,26, nëse shuma nga rreshti “Dëme të ndodhura 

bruto” nuk është më i lartë se 7 milionë euro, të shprehura në kundërvlerë të denarit sipas kursit të 

mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e fundit nga periudha aktuale 

llogaritëse. Në të kundërt, shënohet shuma e llogaritur si prodhim ndërmjet 7 milionë eurove, të 

shprehura në kundërvlerë të denarit të llogaritura sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të 

Republikës së Maqedonisë në ditën e fundit nga periudha, dhe 0,26.  
 

 

1.16 Dëme të ndodhura bruto > 7 milionë euro x 0,23 – shënohet shuma e ardhshme nëse është 

numër pozitiv: shuma në rreshtin “Dëme të ndodhura bruto” i zvogëluar për 7 milionë euro, të 

shprehura në kundërvlerë të denarit të llogaritura sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të 
Republikës së Maqedonisë në ditën e fundit nga periudha aktuale llogaritëse, dhe shuma e tillë e 

fituar shumëzohet me 0,23,  
 

1.17. Dëme të ndodhura bruto < 7 milion euro х 26/300 dhe Dëme të ndodhura bruto > 7 
 
milion euro х 23/300 – shënoher shuma vetëm nëse shoqëritë e sigurimeve kryejnë veprimtari të 

sigurimit të theksuara në nenin 75 paragrafi (6) të Ligjit. Mënyra e llogaritjes së shumave në këto 

rreshta është e njëjtë si mënyra e llogaritjes së shumave në rreshtat “Dëme të ndodhura bruto < 7 

milionë euro х 0,26 " dhe përkatësisht „Dëme të ndodhura bruto > 7 milionë euro х 0,23", me çka 

shumat shumëzohen edhe me 1/3.  
 

1.18. Shuma totale e dëmeve të ndodhura bruto – shënohet shuma nga rreshtat “Dëme të 
ndodhura bruto < 7 milionë euro х 0,26 " dhe „“Dëme të ndodhura bruto > 7 milionë euro х 0,23", 
apo rreshtat “Dëme të ndodhura bruto < 7 milionë euro х 26/300" dhe përkatësisht, „“Dëme të 
ndodhura bruto > 7 milionë euro х 23/300". 
 

1.19. Margjina e aftësisë paguese – metoda norma e dëmeve – shënohet shuma e cila fitohet si 
prodhim nga vlera në rreshtin “Shuma totale e dëmeve të ndodhura bruto” dhe koeficienti në 
rreshtin “Koeficient”.  
 

1.20. Nivel i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese – shënohet shuma më e madhe nga vlerat 
në rreshtat “Margjina e aftësisë paguese –metoda norma e primit” dhe “Margjina e aftësisë paguese 
– metoda norma e dëmeve”.  
 
 

2. Formular MAP_2(s.jj.) 
 

Shoqëritë për sigurim të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit jo jetësor janë të detyruar ta përdorin 
formularin MAP_2(s.jj.) gjatë llogaritjes së nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese.  
 

2.1. Llogaritje përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese –shënohet 
shuma e cila fitohet si mbledhje e vlerave në rreshtin “Nivel i nevojshëm i margjinës së aftësisë 
paguese” nga kolonat adekuate për vitin aktual, apo vitin e kaluar.  
 

3. Formular MAP_1(s.j.) 
 

Shoqëritë e sigurimeve të cialt kryejnë veprimtari të sigurimit jetësor janë të detyruara ta përdorin 
formularin MAP_1(s.j.) gjatë llogaritjes së nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese, për 
secilën  nga klasat e sigurimit të cilat kryejnë veprimtari veçmas të sigurimit jetësor.  



Tekst i konsoliduar jozyrtar 
 

 

3.1. Provigjon matematik bruto – shënohet shuma totalе e provigjonit matematik të ditës së fundit 
nga periudha aktuale llogaritëse, për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) dhe 23) të Ligjit dhe 
për klasën e sigurimit të nenit 5, pika 21) të Ligjit, në pajtim me nenin 76 paragrafi (8) të Ligjit.  
 
 

3.3. Koeficient 1 – shënohet koeficienti i llogaritur si herës nga shuma në rreshtin “Provigjon 
matematik neto” dhe shuma në rreshtin “Provigjon matematik bruto”, nëse është më e madhe se 
0,83. Në të kundërt shënohet 0,85. 
 

3.4. Faktor relevant- shënohet shuma (në përqindje) për secilën klasë të sigurimit, në pajtim me 
nenin 76 paragrafi (2), paragrafi (7) dhe paragrafi (8), për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) 
dhe 23) të Ligjit dhe për klasën e sigurimit të nenit 5, pika 21) të Ligjit, në pajtim me nenin 76 
paragrafi (8) të Ligjit.  
 
 

3.5. Rezultati i parë  - shënohet shuma e cila llogaritet si prodhim ndërmjet shumës nga rreshti 
“Provigjon matematik bruto”, shuma nga rreshti “Koeficient 1” dhe shuma nga rreshti “Faktor 
relevant” për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) dhe 23) të Ligjit dhe për klasën e sigurimit të 
nenit 5, pika 21) të Ligjit, në pajtim me nenin 76 paragrafi (8) të Ligjit.  
 

 

3.6. Kapital i rrezikshëm bruto – shënohet shuma bruto e kapitalit të rrezikshëm të ditës së fundit 
nga periudha aktuale llogaritëse, për marrëveshjet e sigurimit jetësor në rast të vdekjes, të cilat janë 
të lidhura për: periudhë prej 3 vitesh, periudhë më e gjatë se 3 vite ndërsa më e shkurtër se 5 vite 
dhe përkatësisht, të gjitha të tjerat të cilat nuk janë të përfshira në rastet e mëparshme. 
 

Në rreshtin e fundit nga ky parametër shënohet shuma nga: prodhimi i kapitalit të rrezikshëm për 

marrëveshje të sigurimit jetësor në rast të vdekjes të cilat janë lidhur për periudhë deri 3 vite me 

0.1%, prodhimi i kapitalit të rrezikshëm për marrëveshje për sigurim jetësor në rast të vdekjes të cilat 
janë lidhur për periudhë prej 3 deri 5 vite me 0.15%, dhe prodhimi i kapitalit të rrezikshëm në të 

gjitha rastet e tjera me 0.3%.  
 

Këto shuma shënohen për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) të Ligjit dhe për klasën e 

sigurimit të nenit 5, pika 21) të Ligjit, në pajtim me nenin 76 paragrafi (8) të Ligjit.  
 

 

3.7. Kapital i rrezikshëm neto – shënohet shuma e kapitalit të rrezikshëm të ditës së fundit të 
periudhës, duke e përjashtuar shumën e kapitalit të rrezikshëm në bazë të sigurimit të mbuluar me 
risigurim. Këto shuma shënohen për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) nga Ligji dhe për klasën 
e sigurimit të nenit 5, pika 21), të Ligjit, në pajtim me nenin 76 paragrafi (8) të Ligjit.  
 

3.8 Koeficienti 2 – shënohet koeficienti i llogaritur si herës nga shuma në rreshtin “Kapital i 
rrezikshëm neto” dhe shuma në rreshtin “Kapital i rrezikshëm bruto”, nëse është më i madh se 0,5. 
Në të kundërt shënohet 0,5; për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) nga Ligji dhe për klasën e 
sigurimit të nenit 5, pika 21), të Ligjit, në pajtim me nenin 76 paragrafi (8) të Ligjit.  
 
3.9 Rezultati i dytë – shënohet shuma e cila llogaritet si prodhim nga shumat në rreshtin “Kapital i 
rrezikshëm bruto (Gjithsej)” dhe koeficienti nga rreshti “Koeficient 2”; për klasat e sigurimit të nenit 
5, pika 19), 20) nga Ligji dhe për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 21), të Ligjit, në pajtim me nenin 76 
paragrafi (8) të Ligjit.  
 

 
 



Tekst i konsoliduar jozyrtar 

 

3.10 Mjete të kapitalizuara – shënohet shuma e mjeteve të kapitualizuara për klasën e nenit 5, pika 
22) të Ligjit.  
 

3.11 Margjina e llogaritur e aftësisë paguese për sigurim jetësor – shënohet:  
 

1) për klasat e sigurimit të nenit 5, pika 19), 20) nga Ligji dhe për klasën e sigurimit të nenit 
5, pika 21), të Ligjit (e shënuar nëpër kolona me Gjithsej), shënohet shuma e vlerave në 
rreshtat “Rezultati i parë” dhe “Rezultati i dytë”.   

2) për klasën e sigurimit neni 5 pika 21) të Ligjit (të shënuara nëpër kolona me (1) dhe (20 
dhe për klasën e sigurimit të nenit 5 pika 23) të Ligjit, shënohet shuma nga rreshti 
“Rezultati i parë”.  

3) për klasën e sigurimit neni 5, pika 21) të Ligjit (e shënuar nëpër kolona me (3),  shënohet 
shuma nga rreshti “Rezultati i dytë”.  

4) për klasën e sigurimit neni 5 pika 22) të Ligjit, shënohet shuma nga rreshti “Mjete të 
kapitalizuara” e shumëzuar me 0,01.  
 

 
 
4. Formulari MAP_2 (s.j.) 
 

Formulari MAP_2 (s.j.) përdoret nëse Shoqëritë e sigurimeve të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit 
të jetës kryejnë edhe sigurim shtesë jete që ka të bëjë me klasat e sigurimit të nenit 5 pikat 1) dhe 2) 
të Ligjit. 
 

 

4.1. Prim i shkruar bruto – shënohet shuma e primeve të shkruara bruto për sigurim shtesë të 
sigurimit të jetës në periudhën referente (prej një viti) e zvogëluar për shumën e vlerave të 
stornuara, apo të fshira të primit në atë periudhë.  
 

4.2. Prim i shkruar bruto < 10 milion euro х 0.18 – shënohet shuma e llogaritur si prodhim i shumës 

nga rreshti “Prim i shkruar bruto” dhe 0,18 nëse shuma në rreshtin “Prim i shkruar bruto” nuk është 

më i lartë se 10 milionë euro të shprehura në kundërvlerë denari e llogaritur sipas kursit të mesëm 

të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë  në ditën e fundit të periudhës aktuale llogaritëse. 

Në të kundërt, shënohet shuma e llogaritur si prodhim ndërmjet 10 milionë eurove, të shprehura në 

kundërvlerë denari e llogaritur sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 

Maqedonisë në ditën e fundit të periudhës, dhe 0,18.  
 

 

4.3. Prim i shkruar bruto > 10 milion euro х 0.16 – shënohet shuma në vijim nëse është numër 

pozitiv: shuma në rreshtin “Prim i shkruar bruto” e zvogëluar për 10 milionë euro, të shprehura në 

kundërvlerë denari e llogaritur sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 

Maqedonisë në ditën e fundit të periudhës aktuale llogaritëse dhe shuma e fituar shumëzohet me 
0,16.  
 

 

4.4. Shuma totale nga Primi i shkruar bruto – shënohet shuma nga rreshtat “Prim i shkruar bruto < 
10 milion euro х 0.18 " dhe “Prim i shkruar bruto > 10 milion euro, х 0.16". 



Tekst i konsoliduar jozyrtar 
 

 

4.5. Dëme të paguara bruto – shënohet shuma totale e dëmeve të paguara bruto për sigurimin 
shtesë të sigurimit të jetës në periudhën referente (për një vit).  
 

4.6. Dëme të paguara neto – shënohet shuma totale e dëmeve të paguara bruto për sigurimin 
shtesë të sigurimit të jetës në periudhën referente, duke përjashtuar dëmet e paguara të mbuluara 
nga risigurimi (për  një vit).  
 

4.7. Koeficienti- shënohet koeficienti herës i llogaritur nga shuma e rreshtit “Dëme të paguara neto” 
dhe shuma në rreshtin “Dëme të paguara bruto”, nëse është më i madh se 0,5. Në të kundërt 
shënohet 0,5.  
 

4.8. Margjina e llogaritur e aftësisë paguese për sigurim shtesë. -  shënohet shuma e cila fitohet si 
prodhim i shumës nga rreshti  “Shuma totale e primit të shkruar bruto” dhe shuma në rreshtin 
“Koeficient”.  
 
 
 

5. Formular MAP_3 (s.j.) 
 

Formulari MAP_3 (s.j.) përdoret nëse Shoqëritë e sigurimeve të cilat kryejnë punë të sigurimit 
jetësor kryejnë edhe sigurim shtesë jetësor i cili ka të bëjë me klasat e sigurimit të nenit 5 pikat 1) 
dhe 2) të Ligjit.  
 

5.1. Llogaritje përfundimtare e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese – shënohet 

shuma e cila fitohet si shumë nga vlerat në rreshtin “Margjinë e llogaritur e aftësisë paguese për 

sigurim të jetës” nga formulari MAP_1 (s.j.) për të gjitha klasat e sigurimit të jetës dhe shuma e 

parametrit “Margjinë e llogaritur e aftësisë paguese për sigurim shtesë” të formularit MAP_2 (s.j) 

për vitin aktual. Shuma e këtij parametri për vitin e kaluar përcaktohet në pajtim me llogaritjet nga 

periudha adekuate llogaritëse.  
 


