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Tekst jo zyrtar i korrigjuar (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 189/2013 dhe 90/2016) 
 
 
Në bazë të nenit 158-s pika 1), neni 102 paragrafi (2), neni 74 pika 9) dhe neni 104 paragrafi (1) pika 

8) të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2002, 

79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015 dhe 192/2015), Këshilli i 

Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve solli:  

 
 
 
 

RREGULLORE 

 
për përshtatshmërinë e mbulimit risigurues, metodën për përllogaritje të shumës së mbulimit maksimal të 

shoqërisë të sigurimeve në tabelën për mbulim maksimal dhe metodën për përllogaritje të demit 

maksimal të mundshëm  

 

 
Dispozita bazë 

Neni 1 

 

(1) Me këtë rregullore përcaktohen kushtet e veçanta për përshtatshmërinë e mbulimit risigurues dhe 

kushtet e veçanta për risigurim të cilat kanë të bëjnë me përshtatshmërinë e shumave të mbulimit 

maksimal në tabelën e mbulimit maksimal të shoqërive për sigurim dhe/apo risigurim (në tekstin e 

mëtejshëm: Shoqëri), si dhe drejtime të përgjithshme për vlerësim të dëmit maksimal të mundshëm 

dhe përgatitje e programit për risigurim të planifikuar të shoqërive.  

 

(2) Me këtë rregullore përcaktohet edhe mënyra e raportimit në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve 

(në tekstin e mëtejshëm: Agjencia) në lidhje me mbulimin risigurues të Shoqërisë.  

 

 

 
Obligim për risigurim të rreziqeve 

Neni 2 

 

 

(1) Shoqëria duhet të sigurojë risigurim adekuat të rreziqeve, në përputhje me rregullat për 

menaxhimin me rrezikun. Shoqëria duhet ta risigurojë pjesën nga rreziqet e marra e cila e kalon 

mbulimin maksimal, në përputhje me tabelën për mbulim maksimal.  

 
 

 

(2) Rregullat dhe parimet për sigurim të mbrojtjes risiguruese duhet të jenë pjesë përbërëse e 

rregullave të përgjithshme për menaxhimin me rrezikun e Shoqërisë dhe të jenë të lejuara nga Bordi i 

Drejtorëve, gjegjësisht Bordi Drejtues i Shoqërisë.  
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(3) Rreziku i dorëzuar në risigurim duhet të përputhet me rrezikun e marrë në policën adekuate, 

gjegjësisht policat adekuate për sigurim dhe/apo risigurim aktiv (në tektsin e mëtejshëm: polica për 

sigurim).  

 

(4) Mbrojtja risigiruese me kontrata fakultative, gjegjësisht kontrata triti për risigurim të cilat 

mbulojnë rreziqe për polica të lidhura në periudhë të caktuara (për rreziqet të cilat e tejkalojnë 

mbulimin maksimal në përputhje me tabelën për mbulim maksimal), duhet të sigurohet para lidhjes së 

policave origjinale për sigurim. Shoqëria, si aneks të secilës kontratë për risigurim, duhet të posedojë 

dëshmi për datën në të cilën janë pranuar rreziqet e siguruara për kontratën për risigurim nga ana e 

risigiruesit(ve). 

 

(5) Shoqëria e sigurimeve mund të lidhë kontratë për risigurim vetëm me shoqëri për 

sigurim/risigurim të cilat kanë leje për kryerjen e veprimtarive të risigurimit dhe janë lëndë e 

mbikëqyrjes.  

 

(6) Kontratat për risigurim nuk guxojnë të përfshijnë transferim të dukshëm të rrezikut financiar, në 

vend të rrezikut sigurues, dhe nuk guxojnë të përmbajnë hua të fshehura.  

 

(7) Shoqëria duhet të adoptojë program për risigurim të planifikuar për çdo vit të punës në vitin 

paraprak të punës.  

 

(8) Me përjashtim të paragrafit (7) të këtij neni, Shoqëria duhet të rishqyrtojë programin për 

risigurim të planifikuar dhe gjatë vitit të punës, nëse ndryshohen rrethanat në të cilat Shoqëria vepron 

apo nëse ndryshohet strategjia për marrjen e rreziqeve.  

 

(9) Për rreziqet që e tejkalojnë shumën e mbulimit maksimal të përcaktuar në përputhje me 

tabelën e mbulimit maksimal, Shoqëria siguron kontrata fakultative për risigurim.  

 

 

 
Dispozita shtesë për risigurim të Kartës së gjelbër  

Neni 3 

 

(1) Shoqëria e cila lidh polica nga përgjegjësia për përdorimin e mjeteve motorike për dëme të 

ndodhura jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë – karta e gjelbër, duhet të lidhë kontratë 

adekuate për risigurim me obligim jo të kufizuar të risiguruesve për secilin rrezik, gjegjësisht ndodhi.  

 

(2) Për mbulim të obligimit jo të kufizuar nuk është adekuate të lidhet vetëm kontratë 

proporcionale për risigurim. Si pasojë, Shoqëria duhet të lidhë edhe kontratë për risigurim të tepricës 

së dëmit (kontratë XL) me qëllim që të sigurojë mbulim të plotë të obligimeve jo të kufizuara.  

 

(3) Në raste kur kontrata XL e risiguron mbulimin maksimal të Shoqërisë pas aplikimit të kontratës 

proporcionale për risigurim, Shoqëria duhet të ketë kujdes për këto në vijim:  
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1) Në kontratën proporcionale të mos aplikohen limite të agreguara;  

2) Me përjashtim të pikës paraprake, nëse kontrata proporcionale përfshin limite të agreguara, 

mbulimi në kontratën XL duhet të jetë i dakorduar kështu që do t’i mbulojë të gjitha obligimet të 

cilat i tejkalojnë ato limite.  

 

 
Shuma e fondit maksimal dhe shuma e mbulimit maksimal  

 

Neni 4 

 

(1) Shuma e vetëmbajtjes maksimale paraqet shumën maksimale neto për të cilën Shoqëria është 

e gatshme të angazhohet se do ta kompensojë nga mjetet personale, në rast të ndodhjes së dëmit 

potencial i cili mund të paraqitet si rezultat i:  

1) ndodhjes së dëmit nga rreziku individual;  

2) grumbullimi i dëmeve në portofolin e dhënë; apo  

3) shuma e përgjithshme e dëmeve në portofolin e dhënë.  
 

(2) Shoqëria përcakton shumë të fondit maksimal të lënë mënjanë dhe shumë të mbulimit maksimal 

nëpër klasa të ndara të sigurimit, gjegjësisht rreziqe të ndara në kornizat e klasave të sigurimit, në përputhje 

me këtë rregullore, si dhe në përputhje me rregullat dhe standardet e profesionit aktuar.  

 

(3) Gjatë përcaktimit të shumave të fondit maksimal nga paragrafi (1), Shoqëria duhet t’i marrë 

parasysh normat në vijim:  

1) kriteret në bazë të të cilave përcaktohet fondi maksimal i lënë mënjanë;  

2) kapitali; 

3) politika e Shoqërisë në raport me marrjen e rrezikut, gjegjësisht nivelin e averzionit ndaj rrezikut;  

4) marzhi i fitimit i kalkuluar gjatë përllogaritjes së primit;  

5) mosbalancimi në portofolit i shprehur përmes variancës së shumës së plotë të dëmeve;  

6) struktura e portofolit. 

 

(4) Shoqëritë të cilat sigurojnë mbulim për kontrata kolektive për sigurim domosdoshmërisht 

përcaktojnë shumë të fondeve maksimale të lëna mënjanë  dhe mbulimit maksimal për rreziqet 

adekuate në përputhje me paragrafin (1) pika 2) dhe paragrafi (2) pika 2) të këtij neni në 

mënyrë adekuate.  
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(5) Shoqëritë të cilat sigurojnë mbulim nga rreziqet katastrofale detyrimisht përcaktojnë shumë të 

fondit maksimal të lënë mënjanë  dhe shumë të mbulimit maksimal për rreziqet adekuate në 

përputhje me paragrafin (1) pika 2) dhe paragrafi (2) pika 2) të këtij neni.  

 

 
Tabela e mbulimit maksimal  

 

Neni 5 

 

Shoqëria përpilon tabelë të mbulimit maksimal e cila i përmban shumat e vetëmbajtjes  dhe shumat e 

mbulimit maksimal të nenit 4 nëpër klasa të veçanta të sigurimit, gjegjësisht rreziqe të ndara në kuadër 

të klasave të sigurimit.  

 
Dëmi maksimal i mundshëm 

Neni 6 

 

(1) Shoqëria e përcakton shumën e dëmit të mundshëm maksimal në bazë të analizës së detajuar 

të natyrës së rrezikut. Shuma e dëmit maksimal të mundshëm përcaktohet si përqindje nga shuma e 

siguruar apo limitin e mbulimit, dhe duhet të paraqitet në shuma absolute. 

 

(2) Shoqëria duhet të përgatitë procedura, baza dhe kritere për vlerësimin e dëmit të mundshëm 

maksimal për rreziqet e veçanta të cilat i ndërmerr.  

 

(3) Baza për përcaktimin e shumës së dëmit të mundshëm maksimal, në rast të përgjithshëm, 

duhet të jetë shuma 100% nga shuma e siguruar – dëmi i plotë. Përqindje më e vogël mund të 

aplikohet në raste të jashtëzakonshme, por vetëm nëse është e bashkangjitur me argumentim të 

mjaftueshëm. 

 
Programi për risigurim të planifikuar Neni 7  

 

(1) Programi për risigurim të planifikuar për secilin vit të punës duhet të jetë i bërë para fillimit të 

vitit të punës për të cilin përgatitet dhe duhet së paku t’i përmbajë elementet në vijim:  

 

1) Shuma e fondit  maksimale të lënë mënjanë dhe mbulimit maksimal në tabelën për mbulim 

maksimal për klasat kryesore të sigurimit, gjegjësisht rreziqe të veçanta në kornizat e klasave 

të sigurimit.  

2) Procedurat, bazat dhe kriteret e përdorura gjatë vlerësimit të dëmeve maksimale të mundshme 

nëpër klasa të veçanta të sigurimit, gjegjësisht rreziqe të ndara në kornizat e klasave të sigurimit. 

Nëse ekzistojnë rreziqe për të cilat Shoqëria përcakton dëm maksimal të mundshëm në mënyrë 

paushall, shumat adekuate relative duhet të përfshihen në këto procedura.  
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3) Përshkrim i kontratave triti dhe/apo fakultative nëpër klasa të veçanta të sigurimit, gjegjësisht 

rreziqe të ndara në kornizat e klasave të sigurimit, si dhe parimet për përzgjedhjen e portofolit 

risigurues.  

4) Procedura të brendshme për lidhje të kontratave për risigurim të cilat përfshijnë mënyrë për 

përzgjedhje të shoqërisë për risigurim, vlerësim të sigurisë së shoqërisë për risigurim, mënyra e 

përcjelljes së kontratave për risigurim, raportim, si dhe sistem të kontrolleve të brendshme.  

 
Raportim në Agjenci 

Neni 8 

 

(1) Shoqëria, brenda datës 31.12 nga viti aktual, ndërsa për vitin e ardhshëm, në mënyrë elektronike 

nëpërmjet postës elektronike, në Agjenci do të dorëzojë:  

 

1. Program për risigurim të planifikuar në përputhje me nenin 7 të kësaj rregullore, e miratuar nga 

Bordi i Drejtorëve, gjegjësisht Bordi Drejtues i Shoqërisë.  

2. Përshkrim  të bazave statistikore të cilat përdoren për përcjelle të përshtatshmërisë së mbulimit 

risigurues, duke përfshirë edhe prezantimin e metodave statistikore të përdorura nga ana e 

Shoqërisë për vlerësim adekuat të rrezikut. Shoqëria gjithashtu duhet të japë përshkrim të 

sistemit të kontrolleve të brendshme me të cilin mundëson shmangien e agregimit të rreziqeve. 

Metodat e përdorura statistikore duhet të jenë të përshkruara vetëm gjatë dorëzimit të raportit 

të parë, dhe në vazhdimësi vetëm nëse ekziston ndryshim në metodologji.  

3. Analizë të aktuarit të autorizuar për shumën e fondit maksimal të lënë mënjanë në tabelën për 

mbulim maksimal, duke pasur parasysh kriteret e nenit 4 të kësaj rregulloreje, si dhe për 

veprimet, bazat dhe kriteret e Shoqërisë gjatë përcaktimit të dëmit maksimal të mundshëm 

gjatë marrjes së rreziqeve.  

4. Tabela e mbulimit maksimal në përputhje me formularët TMM(s.jj.) dhe TMM (s.j) të cilët 

përmbahen në Aneksin bashkangjitur kësaj rregulloreje dhe janë pjesë përbërëse e saj. Në 

mënyrë plotësuese, Shoqëria ka për detyrë t’i plotësojë formularët TMM(s.jj.) dhe TMM (s.j) 

dhe t’i dorëzojë në Agjenci në formë elektronike në mënyrë të përcaktuar nga ana e Agjencisë. 

 

(2) Nëse Shoqëria e rishqyrton programin për risigurim të planifikuar në përputhje me nenin 2 paragrafi 

(8) të kësaj rregulloreje, programin e rishqyrtuar për risigurim të planifikuar e dorëzon në një afat prej 7 

ditësh nga dita e miratimit të tij.  

 

(3) Shoqëritë kanë për detyrë t’i plotësojnë formularët për risigurim Ris-01, Ris-02, Ris-03, Ris-04, dhe 

Ris-05, të cilët janë në Aneksin e kësaj rregulloreje dhe janë pjesë përbërëse e saj, dhe t’i dorëzojnë në 

Agjenci në formë elektronike në mënyrën e përcaktuar nga ana e Agjencisë.  

 

(4) Shoqëria i plotëson formularët Ris-01 dhe Ris-02 për periudhat në vijim: 

nga 1 janari deri më 31 mars të vitit aktual; 
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nga 1 prilli deri më 30 qershor të vitit aktual;  
nga 1 korriku deri më 30 shtator të vitit aktual;  
nga 1 tetori deri më 31 dhjetor të vitit aktual,  

 

 
dhe i dorëzojnë në Agjenci në afat prej 30 ditësh nga mbarimi i tremujorit për të cilin dorëzohet raporti.  

 

(5) Shoqëria i plotëson formularët Ris-03 dhe Ris-04 për periudhat në vijim:; 
 
nga 1 janari deri më 31 mars të vitit aktual; 
nga 1 janari deri më 30 shtator të vitit aktual; 
nga 1 janari deri më 31 dhjetor të vitit aktual, 

 
dhe i dorëzojnë në Agjenci në afat prej 30 ditësh nga mbarimi i tremujorit për të cilin dorëzohet raporti.  

 

 

(6) Shoqëria e plotëson formularin Ris-05 për periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor të viti 

aktual dhe e dorëzon atë në Agjenci në një afat prej 30 ditësh nga mbarimi i kësaj periudhe.  

 

(7) Shtesë, formularët Ris-01, Ris-02, Ris-03, Ris-04, dhe Ris-05 Shoqëria i plotëson për periudhën nga 

1 janari deri më 31 dhjetor të vitit aktual dhe i dorëzon me raportet vjetore financiare.  

 
Dispozita 

përfundimtare 

Neni 9 

 
(Neni 9 nga Rregullorja për përshtatshmërinë e mbulimit risigurues, metoda për përllogaritje të 

shumës së mbulimit maksimal të shoqërisë për sigurim në tabelën për mbulim maksimal dhe 

metoda e përllogaritjes së dëmit maksimal të mundshëm të botuar në “Gazetën Zyrtare të RM-së” nr. 

189/2013) 

 
Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, 

ndërsa do të fillojë të aplikohet nga 1.1.2014.  

 
Neni 10 

 
(Neni 10 nga Rregullorja për përshtatshmërinë e mbulimit risigurues, metoda për përllogaritje të 

shumës së mbulimit maksimal të shoqërisë për sigurim në tabelën për mbulim maksimal dhe 

metoda e përllogaritjes së dëmit maksimal të mundshëm të botuar në “Gazetën Zyrtare të RM-së” 

nr.90/2016) 

 

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

ndërsa do të fillojë të aplikohet nga 1.1.2014.  
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(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, 
ndërsa do të fillojë të aplikohet nga 1.1.2016. 

 
Nr. 02‐1273/5 Kryetar i Këshillit të Agjencisë 

 

Data  26.12.2013  d-r Klime Poposki 
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Raport për risigurim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shoqëria: (emri i shoqërisë) 

Grupi (grupi) 

Periudha: (periudha) 

Viti: (viti aktual) 

 

Përpiloi:  

Kontrolloi:  
 

Miratoi:  



 

(emri i shoqërisë)  

(periudha) 

(viti aktual) 

Ris‐01: Mbulim risigurues 
 

  a. Përshkrim i rreziqeve të mbuluara  
c100 Kontratë c100 Vlera 

Seksioni 1 

Seksioni 2 

... 

b. Karakteristika të kontratës 

QS Surplus Stop Loss 

Seksioni 1 Seksioni 1 Seksioni 1 

QS‐c01 Vlera SP‐c01 Vlera SL‐c01 Vlera 

QS 01.Lloj i kontratës  SP 01.Lloj i kontratës  SL 01. Lloj i kontratës   

QS 02 Periudha e mbulimit  SP 02 Periudha e mbulimit  SL 02 Periudha e mbulimit  

QS 03 Data e kontratës  SP 03 Data e kontratës  SP 03 Data e kontratës  

QS 04 Numër i policës  

(për kontrata fakultative)  

 
SP 05 Valuta: 

 
SL 05 Valuta: 

 

QS 05 Valuta: 
 

SP 06 Kurs i konvertimit në euro: 
 SL 06 Kurs i konvertimit në euro: 

 

 

QS 06 Kurs i konvertimit në euro:  

 

 
SP 08 Numri i vijave 

 
SL‐13 KD minimal 

 

QS 07 Mbulimi maksimal  SP 09 Mbulimi maksimal  SL‐14 KD maksimal  

QS 10 Limit i agreguar  SP 10 Limit i agreguar  SL‐15 Pjesëmarrje në dëme  

 
 
QS 11 Bazë 

  

SP‐11 Bazë 
 

 SL‐12 Provizion   

QS‐12 Provizion 
 

SP‐12 Provizion 
   

 

Seksioni 2 Seksioni 2 
 

Seksioni  2 

 ... ...  ... 

XL 

Seksioni 1 

XL‐01 Lloj i kontratës   

XL‐02 Periudha e mbulimit  

XL‐03 Data e kontratës  

XL‐04 Numri i policës 

(për kontrata fakultative)) 

 

XL‐05 Valuta:  

XL‐06 Kurs i konvertimit në euro:  

XL‐16 Numër i shtresave  

  
XL‐c01 Kufiri i poshtëm 

 
XL‐c02 Kufiri i sipërm 

 
XL‐c03 primi (M&D) XL‐c04 Norma për përllogaritje të 

primit  

 
XL‐c05 Numër i përsëritjeve 

XL‐c06 Çmim për përsëritje 
(përqindje nga primi bazë) 

 

Shtresa 1       

Shtresa 2       

... 
      

... 

 

c. Shoqëri për risigurim  

Emri i risiguruesit c08 Kontratë c09 Seksion c10 Shtresë c11 Pjesëmarrje c12 Tokë c13 Vlerësim kreditor c14 Agjenci vlerësimi 
        

        

        

        

... 

ç. Të tjera  

 

Përpiloi:   Kontrolloi:   Miratoi:   



 

(emri i shoqërisë) 

(periudha)  

(viti aktual) 

Ris‐02: Kontrata fakultative për risigurim  

 
  

Numri i policës 

 

Siguruesi 

Klasa e 

sigurimit 

(rreziku i 

parë)  

 
Fillimi i 

skadencës 

 
Fundi i 

skadencës 

 

Valuta 

 
Kursi i 

konvertimit 

Primi i 

shkruar 

bruto 

Primi i 

dorëzuar në 

risigurim 

Provizioni i 

pranuar nga 

risiguruesi  

 
Risigurues 

(lider) 

Pjesëmarrje e 

risiguruesit 

(lider) 

1             

2             

3             

...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           



 

(emri i shoqërisë)  

(periudha)  

(viti aktual) 

Ris‐03: Primi për risigurim për lloje të kontratave të risigurimit  
 

  

Gjithsej 
Prim i dorëzuar në risigurim në bazë të kontratave për risigurim:  

fakultative QS Surplus XL Stop Loss 

100 10
1 

102 103 104 105 

fatkeqësi 01 0      

shëndetësor 02 0      

mjete motorike kasko 03 0      

mjete mbi shina kasko 04 0      

mjete fluturuese kasko 05 0      

mjete lundruese kasko 06 0      

kargo 07 0      

gjithsej pronë 89 0      

AP (gjithsej) 10 0      

SAD 1001 0      

KGJ 1002 0      

përgjegjësi mjete fluturuese 11 0      

përgjegjësi mjete lundruese  12 0      

përgjegjësi e përgjithshme 13 0      

kredi 14 0      

garanci 15 0      

humbje financiare 16 0      

mbrojtje juridike 17 0      

ndihmë turistike 18 0      

Gjithsej 0000 0 0 0 0 0 0 



 

(emri i shoqërisë) 

(periudha)  

(viti aktual) 

 
 

 
Ris‐04: Dëme të zgjidhura dhe të pazgjidhura për të cilat është aktivizuar risigurimi  

 
  

Numri i dëmeve 

të zgjidhura për 

të cilat është 

aktivizuar 

risigurimi  

Shuma bruto e 

dëmeve të 

paguara (të 

likuiduara) për të 

cilat është 

aktivizuar 

risigurimi  

 

Dëme të 

paguara 

(likuiduara) – 

pjesë në 

risigurim  

 

Numri i dëmeve 

të pazgjidhura 

për të cilat është 

aktivizuar 

risigurimi  

 
Shumë bruto e 

provigjoneve për 

dëme për të cilat 

është aktivizuar 

risigurimi  

 

 
Provigjone për 

dëme – pjesë në 

risigurim  

100 101 102 200 201 202 

fatkeqësi 01       

shëndetësor 02       

mjete motorike kasko 03       

mjete mbi shina kasko 04       

mjete fluturuese kasko 05       

mjete lundruese kasko 06       

kargo 07       

gjithsej pronë 89       

AP (gjithsej) 10       

SAD 1001       

KGJ 1002       

përgjegjësi mjete fluturuese 11       

përgjegjësi mjete lundruese  12       

përgjegjësi e përgjithshme 13       

kredi 14       

garanci 15       

humbje financiare 16       

mbrojtje juridike 17       

ndihmë turistike 18       

Gjithsej 0000 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Përpiloi:    
Kontrolloi:   

 
Miratoi:   



 

(emri i shoqërisë) 

 (periudha)  

(viti aktual) 

 

Ris‐05: Shpërndarje e rrezikut dhe dëmeve  

 
  

 

Kufiri i poshtëm 

 
 

Kufiri i sipërm 

 
 

Mes 

 

Numri i 

kontratave të 

lidhura/rreziqeve 

individuale  

 

 
Prim i shkruar 

bruto 

 

Shuma të agreguara 

të sigurimit/Dëme 

maksimale të 

mundshme  

 B1 B2 B3 100 101 200 

R1 kufiri 1 kufiri 2     

R2 kufiri 2 kufiri  3     

... ... ...     

0000 GJITHSEJ   0 0 0 

 

Të dhëna për 20 dëmet/ngjarjet që kanë shkaktuar dëme më të mëdha (shumë e likuiduar + provigjon për dëme të ndodhura dhe të 

paraqitura) më të mëdha se shuma e vetëmbajtjes maksimale (në vitin përkatës), në 10 vitet e kaluara.  

 
 

  
Numri i dëmeve 

nga ngjarjet që 

kanë shkaktuar 

dëme 

Numri i 

dëmeve/ 

ngjarjet që 

kanë 

shkaktuar 

dëme 

Data e ndodhjes 

së dëmit/ ngjarjet 

që kanë 

shkaktuar dëme 

 

Shumë e likuiduar 

Provigjon për 

dëme të 

ndodhura dhe të 

paraqitura  

 

Gjithsej 

 50 100 300 400 500 600 

C1       

C2       

…       

C20       



 

TMM (s.jj.): Tabela e mbulimit maksimal për shoqëritë për sigurim në klasat e jo jetës 

 

 
Klasa/nënklasa/rreziqe 

Specifik

im 

 Vetëmbajtje maksimale Mbulim maksimal 

1) rrezik individual 2) ndodhi e 
dëmshme 

3) gjithsej dëme 1) rrezik individual  2) ngjarjet që kanë 
shkaktuar dëme 

3) gjithsej dëme 

shum
a 

baza shum
a 

baza shum
a 

baza shum
a 

baza shum
a 

baza shum
a 

baza 

100 101 200 201 300 301 400 401 500 501 600 601 

fatkeqësi 
 

01             

...               

shëndetësor  
 

02             

...               

mjete motorike kasko 
 

03             

...               

mjete mbi shina kasko 
 

04             

...               

mjete fluturuese kasko 
 

05             

...               

mjete lundruese kasko 
 

06             

...               

kargo 
 

07             

...               

gjithsej pronë 
 

89             

...               

AP (gjithsej) 
 

10             

...               

përgjegjësi për mjete fluturuese 
 

11             

...               

përgjegjësi për mjete lundruese 
 

12             

...               

përgjegjësi e përgjithshme 
 

13             

...               

kredi 
 

14             

...               

garanci 
 

15             

...               

humbje financiare 
 

16             

...               

mbrojtje juridike 
 

17             

...               

ndihmë turistike  
 

18             

...               



 

TMM (s.j.): Tabela e mbulimit maksimal për shoqëritë për sigurim në klasat e jetës 

 

 
Klasa/nënklasa/rreziqe 

Specifi

kim 

 Vetëmbajtje maksimal Mbulim 
maksimal 

1) rrezik individual 2) ngjarje që kanë 
shkaktuar dëme 

3) gjithsej dëme 1) rrezik individual  2) ngjarjet që 
kanë shkaktuar 
dëme 

3) gjithsej 
dëme 

shum
a 

baza shu
ma 

baza shu
ma 

baz
a 

shum
a 

baza shu
ma 

baz
a 

shu
ma 

baz
a 

100 101 200 201 300 301 400 401 500 501 600 601 

sigurim jete 
 

19             

...               

martesë apo lindje 
 

20             

...               

sigurim jete kur rreziku investues 
është në ngarkesë  të siguruesit 

 
 

 
21 

            

...               

tontinë 
 

22             

...               

mjete për pagesë 
 

23             

...               

pagesë e pensioneve nga shtylla e 
dytë 

 

24             

...               

pagesë e pensioneve nga shtylla e 
tretë 

 

25             
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Udhëzim për plotësimin e formularëve 
 

Ris‐01: Mbulim risigurues 
 

1. Në formularin Ris-01 duhet të jenë të paraqitura të dhënat për:  

 
i. të gjitha kontratat triti për risigurim; 

 
ii. të gjitha kontratat fakultative për risigurim të cilat Shoqëria nuk i dorëzon 100% në 

risigurim; si dhe  

 

iii. të gjitha kontratat për risigurim të cilat Shoqëria i dorëzon 100% në risigurim për të 

cilat vlerësimi kreditor i shoqërisë për risigurim – lider është më i vogël se BBB – në 

përputhje me S&P, apo vlerësim adekuat nga një agjenci tjetër vlerësimi.  

 

Në formularin Ris-01 i cili dorëzohet në përputhje me nenin 8 paragrafi (4) të kësaj rregullore, 

duhet të jenë të përfshira kontratat për risigurim të cilat kanë fillim të skadencës në periudhën e  

raportimit në përputhje me nenin 8 paragrafi (4) të kësaj rregullore.  

 

Në formularin Ris-01 i cili dorëzohet në përputhje me nenin 8 paragrafi (7) të kësaj rregullore, 

duhet të jenë të përfshira kontratat për risigurim të cilat kanë fillim apo fund të skadencës në 

periudhën e  raportimit në përputhje me nenin 8 paragrafi (7) të kësaj rregullore.  

 

 

2. Një kopje e formularit duhet të përfshijë: 

 
‐ nëse me një kontratë për sigurim janë mbuluar rreziqe nga më shumë klasa të sigurimit, 

atëherë informatat nga kontrata për risigurim paraqiten në një formular.  
 

Vërejtje: Nëse në kontratën për risigurim të portofolit nga klasa e sigurimit të pronës, është 

përfshirë mbulim për përgjegjësi si pasojë e zjarrit dhe/apo ndalimit të punës si pasojë e 

zjarrit, atëherë kontratat e tjera nga klasa 13 dhe klasa 16 duhet të paraqiten në formularë 

të veçantë.  

 
‐ nëse me më shumë kontata të ndryshme janë mbuluar rreziqet nga klasa e njëjtë e 

sigurimit, atëherë të gjitha kontratat të cilat e mbulojnë klasën e sigurimit duhet të paraqiten 

në një formular.  

 

‐ nëse kombinimi i rreziqeve nga më shumë klasa të sigurimit janë përfshirë me kontrata të 

ndryshme të risigurimit, atëherë të gjitha informatat në lidhje me risigurimin për ato klasa të 

sigurimit duhet të përfshihen me një formular.  

 

Si pasojë e kushteve të mëparshme, rreziqet nga klasa e njëjtë e sigurimit nuk guxojnë të 

paraqiten në më shumë se një formular, dhe gjithashtu të dhënat nga kontrata e njëjtë për 

risigurim nuk guxojnë të paraqiten në më shumë se një formular.  
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Shoqëria krijon kopje të mjaftueshme të formularit me qëllim që t’i përfshijë të gjitha informatat në 

përputhje me pikat 1 dhe 2.  

 

3. Shumat e parave paraqiten në euro. Nëse shumat e parave në kontratat për sigurim janë 

paraqitur në valutë tjetër, atëherë theksohet kursi i konvertimit.  

 

4. Në pjesën a. Përshkrim i rreziqeve të mbuluara, shënohet përshkrim i rreziqeve të risiguruara 

të cilat janë përfshirë në kopjen konkrete të formularit. Megjithatë, nëse kontrata përfshin më 

shumë seksione (pjesë)  të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me rreziqe të ndryshme në kornizat 

e një apo më shumë klasave të sigurimit, atëherë duhet të futen numër i mjaftueshëm i 

rreshtave, me qëllim që të përshkruhen rreziqet e mbuluara veçmas për secilin seksion. Nëse 

për rreziqe nga klasa e njëjtë e sigurimit ekziston edhe lloj tjetër i kontratës triti për risigurim, 

atëherë numërimi i seksioneve për atë lloj të kontratës për risigurim fillon nga numri një.  

 
Në secilin seksion të definuar në këtë pjesë, duhet të ekzistojë më poshtë edhe përshkrim 

adekuat i kontratës për risigurim me të cilën është përfshirë seksioni adekuat.  
 

5. Përshkrim i parametrave 
 

01. Lloj i kontratës - theksohet nëse kontrata e përshkruar për risigurim paraqet kontratë 

fakultative apo triti për risigurim.  

 

02. Periudha e mbulimit ‐ shënohet skadenca e kontratës për risigurim.  

 
Në pjesën ç. Të tjera, theksohet nëse kontrata për risigurim i përfshin dëmet të cilat do të 

ndodhin në periudhën e dakorduar, apo dëmet të cilat do të ndodhin sipas policave të cilat janë 

lidhur në periudhën e dakorduar dhe ngjashëm.  

 

03. Data e kontratës ‐ shënohet data në të cilën Shoqëria ka fituar vërtetim se rreziqet janë 

pranuar në risigurim dhe nga pala e fundit kontraktuese nga kontrata për risigurim.  
 

04. Numri i policës ‐ shënohet numri i policës me të cilën ka të bëjë kontrata fakultative 

për risigurim.  

 

05. Valuta ‐ shënohet valuta në të cilën janë të shprehura vlerat e parave në kontratën për 

risigurim.  

 

06. Kurs i konvertimit ‐ Shënohet kursi për konvertim nga valuta në të cilën janë shprehur 

shumat në kontratë për risigurim në euro.  

 

07. Mbulimi maksimal ‐ shënohet shuma e përqindjes së vetëmbajtjes të Shoqërisë, në përputhje 

me kontratën për risigurim. 
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08. Numri i vijave ‐ shënohet numri i vijave në kontratën surplus për risigurim, kështu që i 

njëjti, i zmadhuar për njësi pastaj i shumëzuar me vetëmbajtjen maksimale të Shoqërisë sipas 

kontratës, do ta japë mbulimin maksimal për kontratën e njëjtë.  

09. Mbulimi makismal –shënohet obligimi maksimal të cilin Shoqëria mund ta ketë sipas kontratës 

surplus për risigurim (në rast të PML të vlerësuar në mënyrë adekuate, nëse kontrata për risigurim 

është në bazë të PML).  

 

10. Limit i agreguar ‐ shënohet limiti në kontratën për risigurim (obligimi maksimal i risiguruesit, 

nëse është theksuar në kontratë se ekziston një i tillë (, si dhe baza për aplikim të limitit të agreguar 

(për shembull, nëse bëhet fjalë për limit për rrezik tek kontrata QS për risigurim apo limit për rastin 

dhe të ngjashme). 

 

11. Bazë‐ theksohet nëse është lidhur kontrata për risigurim në bazë të shumës së siguruar 

apo në bazë të dëmit maksimal të mundshëm.  

 

12. Provizion ‐ shënohen të dhëna për provizionin i cili është dakorduar në kontratën për 

risigurim. Në këtë fushë shënohet përshkrim tekstual për llojin e provizionit, bazën për 

përllogaritje dhe shumën e përqindjes. Nëse ka të bëjë për provizion shkallor në varësi nga 

rezultati, në këtë rast theksohet vetëm kufiri i sipërm dhe i poshtëm i shkallës.  

 

13. Koeficienti minimal i dëmit  ‐ shënohet koeficienti minimal i dëmit në përputhje me të cilin 

aktivizohet kontrata për risigurim.  

 

14. Koeficionti maksimal i dëmit  ‐ shënohet koeficienti maksimal i dëmit në përputhje me të 

cilin aktivizohet kontrata për risigurim. 

 

Vërejtje: Në pjesën ç. Të tjera të formularit, duhet të shënohet përkufizimi i koeficientit të 

dëmit.  

 

15. Pjesëmarrje në dëme ‐ shënohet përqindja e cila do ta kompensojë risiguruesin, nga 

dallimi ndërmjet dëmeve të ndodhura me dëmet e pritura të ndodhura kur koeficienti i dëmeve 

do të ishte KD minimal i përcaktuar me kontratën për risigurim, nëse dallimi është pozitiv.  

 

16. Numër i shtresave  shënohet numri i shtresave nga kontrata XL për risigurim.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. Në pjesën ç. Të tjera duhet të theksohen të gjitha informatat dhe të dhënat të cilat kanë të 

bëjnë me kontratat për risigurim, nuk janë përfshirë me të dhënat e tjera nga tabela, ndërsa 

ndikojnë në shpërndarjen e rrezikut dhe rrjedhave të parave të Shoqërisë dhe shoqërisë për 

risigurim.  

 

Ris‐02: Kontrata fakultative e risigurimit  
 

Në formularin Ris-02 duhet të paraqiten të dhënat për të gjitha kontratat fakultative për risigurim, 

të cilat nuk janë përfshirë me formularin Ris-01. Formulari duhet të plotësohet në përputhje me të 

dhënat nga kontrata për risigurim.  
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Shumat e parave paraqiten në euro. Nëse shumat e parave në kontratat për risigurim janë paraqitur në 

valutë tjetër, atëherë theksohet kursi i konvertimit.  

 
Në formularin Ris-02 i cili dorëzohet në përputhje me nenin 8 (paragrafi (4) të kësaj rregullore, duhet të 

përfshihen kontratat për risigurim të cilat kanë fillim të skadencës në periudhën në përputhje me nenin 8 

paragrafin (4) të kësaj rregullore.  

 
Në formularin Ris-02 i cili dorëzohet në përputhje me nenin 8 paragrafi (7) të kësaj rregullore, duhet të 

përfshihen kontratat për risigurim të cilat kanë fillim dhe fund të skadencës në periudhën në përputhje 

me nenin 8 paragrafin (7) të kësaj rregullore.  

 
 

 
Ris‐03: Primi për risigurim sipas llojeve të kontratave të risigurimit 

 

Shumat e parave në këtë formular paraqiten në mijë denarë.  

 
Ris‐04: Dëme të zgjidhura dhe të pazgjidhura për të cilët është aktivizuar risigurimi 

 

Shumat e parave në këtë formular paraqiten në mijë denarë.  

 

Ris‐05: Shpërndarja e rrezikut dhe dëmeve 
 

Formularin Ris-05, e plotësojnë vetëm shoqëritë e  sigurimeve në klasat e jo jetës dhe atë për 

klasat/nënklasat e sigurimit: 03, 89, 1001, 1002 dhe 13. 

 
Formulari Ris-05 është i përbërë prej dy tabelave, nga të cilat:  

 

‐ tabela e parë ka të bëjë me të dhënat për ekspozimin e rreziqeve nga portofoli adekuat në 

periudhën e cila është lëndë e raportimit. Kjo tabelë plotësohet vetëm për klasat 03, 89 dhe 13. 

Në të njëjtën kohë nevojitet që Shoqëria ta segmentojë portofolin në këtë tabelë:  

 
o Për klasën 03, për dëm maksimal të mundshëm, ku dëmi maksimal i mundshëm paraqet 

vlerë blerëse të mjetit i zvogëluar për shumën e amortizimit.  

o Për klasën 89 për: 

 shuma të sigurimit, apo 

 dëm maksimal të mundshëm, 

 
në varësi nga baza në të cilën është lidhur kontrata për risigurim.  
Nëse Shoqëria ka kontratë për risigurim tek e cila për një pjesë të rreziqeve nga sigurimi 
i pronës është lidhur në bazë të shumës së siguruar, ndërsa për një pjesë të rreziqeve 
është lidhur në bazë të dëmit maksimal të mundshëm; atëherë nevojitet që Shoqëria ta 
segmentojë portofolin në bazën me të cilën ka të bëjë pjesa më e madhe e portofolit. Në 
këtë rast për rreziqet për të cilat kontrata është lidhur në bazë të shumës së siguruar, 
dëmi maksimal i mundshëm për qëllimet për plotësim të kësaj tabele përshtaten me 
shumën e siguruar.  

 

Nëse Shoqëria nuk ka kontratë për risigurim, nevojitet që Shoqëria ta segmentojë 

portofolin për dëm maksimal të mundshëm.  
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o Për klasën 13, për shumë të siguruar. 
 

Për secilin segment Shoqëria duhet ta paraqesë shumën adekuate : Numrin e kontratave të lidhura (për 

klasën 89 dhe 13), gjegjësisht Numrin e rreziqeve individuale (për klasën 03), Primin e shkruar bruto dhe 

Shumat e agreguara të sigurimit/dëmet maksimale të mundshme. Mënyra me të cilën duhet të bëhet 

segmentimi i portofolit për klasa të ndryshme të sigurimit është dhënë në tabelën në vijim:  

 

Klasat 03 dhe 13 Klasa 89 
Kufiri i 

poshtëm 
Kufiri i sipërm 

B1 B1 

0 0 

10.001 25.001 

20.001 50.001 

30.001 100.001 

50.001 250.001 

100.001 500.000 

200.001 1.000.001 

300.001 2.000.001 

500.001 3.000.001 

GJITHSEJ 5.000.001 

 10.000.001 
20.000.001 
50.000.001 

GJITHSEJ 

 
 

‐ tabela e dytë ka të bëjë me të dhëna për 20 dëmet/ngjarjet aksidentale më të mëdha se shuma 

e mbulimit maksimal (në vitin adekuat), në 10 vitet e fundit. Këtë tabelë Shoqëria e plotëson 

ose për dëm të veçantë ose për ngjarje të veçantë aksidentale në varësi nga ajo se a ofron 

kontrata adekuate për risigurim mbulim për rrezik apo ngjarje aksidentale. Nëse Shoqëria nuk 

ka kontratë për risigurim, tabela plotësohet për ngjarje aksidentale. Në këtë listë duhet të 

paraqiten të dhëna për secilin dëm/ngjarje aksidentale për të cilin mbledhja e shumave bruto të 

likuiduara dhe provigjoni për dëme të ndodhura dhe të paraqitura është ndër 20 shumat më të 

mëdha në raport me të gjitha dëmet/ngjarje aksidentale më të mëdha se shuma e vetëmbajtjes 

maksimale (në vitin adekuat), në 10 vitet e fundit.  

 

Në kolonën 100‐ Numri i dëmit/ngjarjes aksidentale , shënohet numri/shifra e veçantë me të cilën 

Shoqëria mund  ta  identifikojë dëmin/ngjarjen aksidentale në sistemin informativ.  


