
Në bazë të nenit 158-s, pika 1) dhe neni 122, pika b) ndërsa në lidhje me nenet 116, paragrafi (1) dhe 
(2) dhe 104, paragrafi (1) pikat 2) dhe 3) nga Ligji për Mbikëqyrje të sigurimit – tekst i konsoliduar 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 30/2012), Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 
2020/2011 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 45/2012), Vendim i Gjykatës 
Kushtetuese nr. 130/2011 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr. 60/2012), Vendim i 
Gjykatës Kushtetuese nr. 122/2011 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2012), 
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 129/2011 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
23/2013) dhe Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimeve (“Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” nr. 188/2013), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë për Mbikëqyrje të 
Sigurimeve solli:  
 
 
 

 

RREGULLORE 
për përmbajtjen e detajuar të vërtetimit të aktuarit të autorizuar  

 

 
Dispozita të përgjithshme 

Neni 1 
 
(1) Me këtë rregullore përcaktohet përmbajtja e detajuar e vërtetimit të cilin aktuari i autorizuar 
(në tekstin e mëtejshëm: aktuar) i shoqërisë të sigurimeve dhe/apo risigurimeve (në tekstin e 
mëtejshëm: shoqëri e sigurimeve) e dërgon në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (në tekstin e 
mëtejshëm: Agjencia) në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes të sigurimeve (në tekstin e mëtejshëm: Ligji).  
 
(2) Aktuari e përgatit vërtetimin e formularit i cili është dhënë në shtojcë të kësaj rregulloreje 
dhe është pjesë e tij përbërëse.  

 
 

Përmbajtja e vërtetimit 
Neni 2 

 
(1)  Vërtetimi i aktuarit përmban mendim të aktuarit për:  

(1) informatat dhe të dhënat të cilat i përdor aktuari; 
(2) tarifat e primeve  
(3) provigjonet teknike; 
(4) niveli i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese dhe fondit garantues; 
(5) raportet financiare dhe raporti vjetor për veprimtarinë; dhe në të njëjtën kohë 
detyrueshëm i përmban këto informata:  

-  emër, adresë, telefon dhe ueb-faqen e shoqërisë të sigurimeve; 
-  emër dhe mbiemër, telefon dhe e-mail të aktuarit të autorizuar;  
-  periudhë për të cilën sillet vërtetimi;  
-  klasat e sigurimit për të cilat përgatitet vërtetimi;  
-  valuta;  
-  modelet e aktuarit dhe supozimet kyçe të cilat janë zbatuar;  
-  të gjitha ndryshimet në modelet e aktuarit dhe supozimet kyçe të cilat janë zbatuar te 
vërtetimi i mëparshëm i përgatitur nga personi i njëjtë;  
-  rezultate 
-  pasiguria e përmbajtur tek rezultatet;  
-  efekti nga çdo zhvillim i njohur aktual apo i planifikuar në veprimtarinë  e shoqërisë 
të sigurimeve i cili do të kishte ndikim në përfundimin e vërtetimit.  
-  run-off analizë për kontroll të  përshtatjes së vlerësimit të provigjoneve për dëme.  

 
(1) Nëse vërtetimi nuk i përmban të gjitha pikat e theksuara më lart, duhet të shënohet arsyeja.  
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Mendim për informatat dhe të dhënat të cilat i shfrytëzon aktuari 
Neni 3 

 

 

(1) Në vërtetim duhet të shënohet domozdoshmërisht burimi i të dhënave të cilat i shfrytëzon 
aktuari, informatë për atë nëse shoqëria e sigurimeve ruan të dhëna adekuate dhe të besueshme për 
vlerësim të provigjoneve teknike dhe vëllimi për të cilin aktuari merr përgjegjësi për saktësinë, 
pajtueshmërinë dhe tërësinë e të dhënave. Aktuari ndoshta do të ketë nevojë të shfrytëzojë ose t’i 
referohet punës nga personat e tjerë. Nëse ekziston rrezik nga ngatërrimi për ndarjen e përgjegjësisë së 

aktuarit dhe personave të tjerë apo organizatave të tjera, përgjegjësia duhet qartë të shënohet në 
vërtetim. 

  

(2) Aktuari është i detyruar t’i kushtojë vëmendje  të gjitha mungesave të dukshme tek të dhënat në 

dispozicion. Më konkretisht, aktuari duhet t’i kushtojë vëmendje mungesave tek të dhënat të cilat i 

shfrytëzon e të cilat dukshëm kontribuojnë në pasiguri për vlerësimet e tij.  
 
(3) Vërtetimi i aktuarit domosdoshëm duhet të vërë në dukje bazën për ndarjen e të dhënave në 

grupe të cilat tregojnë karakteristika të ngjashme. Gjatë përcaktimit të nëngrupeve adekuate është e 

nevojshme të arrihet  ekuilibrim ndërmjet mbështetjes homogjene dhe statistikore. 
 
(4) Aktuari mund të bëjë modifikim të të dhënave gjatë shfrytëzimit të metodave të aktuarit (në bazë 
të informatave të tjera kualitativeve dhe kuantitative të cilat aktuari i njeh), ndërsa me qëllim fitimin e 
vlerësimit më adekuat; si, për shembull; dëme të mëdha, ndryshime në kushtet e marrëveshjeve për 

sigurim dhe ngjashëm. Modifikimet e tilla lejohen vetëm nëse në vërtetimin e aktuarit është e theksuar 
qartë natyra, arsyet, parimet dhe ndikimi i modifikimit të kryer, si dhe analiza statistikore për arsyetimin e 

supozimeve të zbatuara.  
 

 

Valuta  
Neni 4 

 

(1) Të gjitha shumat e të hollave në vërtetim domosdoshmërisht duhet të shprehen në valutën 
vendase.  
 

(2) Në vërtetim domosdoshërisht duhet të shënohet mënyra dhe koha e konvertimit të valutave të 

jashtme në valutën vendase.  
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Mendim i aktuarit në lidhje me raportin e tarifave të primeve  
Neni 5 

 

(1) Aktuari është i detyruar të japë mendim për tarifat e propozuara të primeve, nëse ato janë 

përgatitur në pajtim me rregullat, praktikën standarde në profesionin aktuarial dhe sigurimin dhe  nëse 

janë formuar në mënyrë që të sigurojnë përmbushje të përhershme të të gjitha detyrave të shoqërisë të 

sigurimeve të cilat dalin nga marrëveshjet për sigurim.  

 

(2) Aktuari është i detyruar të jep mendim për tarifat e propozuara të primeve, nëse  janë përgatitur 

në pajtim me rregullat, praktikën standarde në profesionin aktuar dhe sigurimin dhe  nëse janë formuar 

në mënyrë që të sigurojnë përmbushje të përhershme të të gjitha detyrave të shoqërisë për sigurim të 

cilat dalin nga marrëveshjet për sigurim, si dhe mendim për rezultatin e realizuar teknik për tre vitet e 

fundit me zbatim të tarifave të reja të propozuara.  

 
(3) Në lidhje me tarifat e propozuara të primeve, ndryshimet dhe plotësimet e propozuara ekzistuese 
të tarifave të primeve, aktuari jep informatë për:  
  

1) të dhënat statistikore dhe metodat në bazë të të cilave janë llogaritur normat e primeve,   
2) ndarja e primit sipas klasave të sigurimit,   
3) portofoli e pritur e të siguruarve. 

 

 

Mendimi i aktuarit në raport me provigjonet teknike  
Neni 6 

 

(1) Aktuari është i detyruar të japë përshkrim të detajuar për metodologjinë e zbatuar për vlerësim të 

provigjoneve bruto për prime transferuese dhe provigjonet për prime transferuese neto nga risigurimi 

dhe/apo bashkësigurim. Ai gjithashtu duhet të japë mendim për përshtatjen, lidhur me atë nëse metodat 
për vlerësim janë në pajtim me Rregulloren për standarde minimale për  llogaritje të provigjoneve teknike 

dhe standardeve aktuare.  

 
(2) Aktuari është i detyruar të jep përshkrim të detajuar për metodologjinë e zbatuar për vlerësim të 

provigjoneve bruto për bonuse dhe lirime dhe provigjonet për bonuse dhe lirime neto nga risigurimi 

dhe/apo bashkësigurimi, duke i përfshirë kushtet dhe formën e pagesës së bonuseve. Ai gjithashtu, duhet 

të japë mendim për përshtatjen, dhe atë nëse metodat për vlerësim janë në pajtim me Rregulloren për 

standarde minimale për  llogaritje të provigjoneve teknike dhe standardeve aktuariale. 
 
(3) Aktuari është i detyruar të japë përshkrim të detajuar për metodologjinë e zbatuar për vlerësim të 
provigjoneve bruto për dëme dhe provigjonet për dëme neto nga risugirimi dhe/apo bashkësigurimi. Ai 
gjithashtu, është i detyruar të japë mendim për përshtatjen, dhe atë nëse metodat për vlerësim të 
dëmeve të ndodhura dhe raportuara dhe dëme të ndodhura jo të raportuara janë në pajtim me 
Rregulloren për standarde minimale për vlerësim të provigjoneve teknike, Rregulloren për përmbajtjen 
minimale të evidencës dhe mënyrën e paraqitjes, rezervim dhe likuidim të dëmeve nga ana e shoqërive të 
sigurimeve dhe standardet aktuariale. 
  
Gjithashtu, duhet të sqarohet procesi dhe metoda për alokim të provigjoneve për dëme sipas llojeve të 

sigurimit në pajtim me ndarjen nga Rregullorja për standarde statistike të sigurimit të shoqërive të 

sigurimeve dhe/apo risigurimeve.  
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(4) Aktuari është i detyruar të japë mendim për përshtatjen lidhur me atë nëse metoda për vlerësim 

të provigjonit të barazimit është në pajtim me Rregulloren për standarde minimale për llogaritje të 

provigjoneve teknike dhe standardeve aktuariale. 

  
(5) Aktuari është i detyruar të japë mendim për përshtatjen lidhur me atë atë nëse metodat për 
vlerësim të provigjoneve të tjera teknike janë në pajtim me Rregulloren për standardet minimale për 
llogaritje të provigjoneve teknike dhe standardeve aktuare.  

 
(6) Akutari është i detyruar të japë:   

1) përshkrim të detajuar për parimet e përgjithshme dhe metodologjinë e zbatuar për vlerësim të 
provigjonit matematik bruto dhe provigjonit matematik neto nga risigurimi dhe/apo 
bashkësigurimi, përshtatja e vlerësimit të provigjonit matematik, lidhur me atë nëse metodat 
për vlerësim të provigjonit matematik janë në pajtim me Rregulloren për standarde minimale 
për llogaritje të provigjoneve teknike dhe standardeve aktuariale.   

2) shumat që e përbëjnë provigjonin matematik;   
3) përshkrim i bazës për llogaritje të provigjonit matematik për llojet e sigurimit të jetës, si dhe 

baza e cila zbatohet në tarifat e primeve.  
 

Të dhëna në lidhje me risigurimin dhe bashkësigurimin  
Neni 7 

 

 

(1) Aktuari është i detyruar të japë mendim për atë nëse shoqëria e sigurimeve ka siguruar mbulim 

risigurimi i cili është në pajtim me Programin për risigurim të shoqërisë të sigurimeve. 
 
(2) Aktuari është i obliguar të japë të dhëna dhe mendim për shumën bruto dhe neto të koeficientit 

vjetor të dëmeve (me dhe pa efekt të risigurimit) sipas klasave të sigurimit dhe gjithsej për të gjitha klasat 

e sigurimit për periudhën aktuale llogaritëse.  
 

Mendimi për nivelin e nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese dhe fondin garantues 

Neni 8 

 

(1) Aktuari është i  detyruar të japë mendim për llogaritjen e nivelit të nevojshëm të margjinës së 

aftësisë paguese dhe fondin garantues.  

 

(2) Aktuari është i detyruar të japë mendim për mbulimin e nivelit të nevojshëm të margjinës së 

aftësisë paguese, apo fondit garantues me kapital. 
 

 

Mendimi i aktuarit në lidhje me raportet financiare dhe raportin vjetor të veprimtarisë 

Neni 9 

 

 

(1) Aktuari është i detyruar të japë mendim për raportet vjetore financiare dhe raportin vjetor të 

veprimtarisë dhe në të njëjtën kohë duhet:  
 

 



5 

 

 
 

 

1) të theksojë nëse primet dhe provigjonet teknike janë llogaritur në pajtim me Ligjin, 
Rregulloren për standarde minimale për llogaritje të provigjoneve teknike dhe profesionin e 
aktuarit, dhe nëse janë formuar në mënyrë që të sigurojnë plotësim të përhershëm të të 
gjitha detyrave të shoqërisë të sigurimeve të cilat dalin nga marrëveshjet e sigurimeve;   

2) të paraqitë dinamikën për zgjidhje dhe pagesë të dëmeve sipas klasave të sigurimit;  
3) të paraqitë periudhën mesatare kohore për zgjidhje të dëmeve (nga dita e paraqitjes) dhe 

pagesë të dëmeve (nga dita e paraqitjes dhe nga dita kur dëmi është i likuiduar) sipas klasave 
të sigurimit, përveç dëmeve me këste/renta.   

 
(2) Mendimi përfundimtar i aktuarit mundet të jetë:  

 
1) Pozitiv ‐ nëse normat, për të cilat aktuari duhet të japë mendim, janë paraqitur në pajtim me Ligjin 

dhe rregullat e tjera sipas të cilave duhet të punojnë shoqëritë e sigurimeve, nëse janë në pajtim 
me rregullat e shoqërisë të sigurimeve, parimeve ekonomike, praktikve të zakonshme të 

profesionit të aktuarit dhe veprimtarisë së sigurimit, nëse sigurojnë ruajtje të vlerës së mjeteve, 
garantojnë stabilitet të vazhdueshëm dhe aftësi paguese në punë, si dhe likuiditet në shlyerjen e 

detyrave të shoqërisë të sigurimeve, 

 
2) Mendim me rezervë ‐ nëse ekziston dyshim se norma të caktuara, për të cilat aktuari duhet të 

japë mendim, nuk janë paraqitur në pajtim me Ligjin dhe rregullat e tjera sipas së cilave duhet të 
punojnë shoqëritë e sigurimeve, nuk janë në pajtim me rregullat e shoqërisë të sigurimeve, 

parimet ekonomike, praktikën e zakonshme të profesionit aktuar dhe veprimtarinë e sigurimit, 
nuk sigurojnë ruajtje të vlerës së mjeteve, nuk garantojnë stabilitet të vazhdueshëm dhe aftësi 
paguese në punë dhe nuk sigurojnë likuiditet në shlyerjen e detyrave të shoqërisë të sigurimeve,  
 

3) Negativ – nëse ekzistojnë norma të caktuara, për të cilat aktuari duhet të japë mendim, të cilat 
nuk janë të raportuara në pajtim me Ligjin dhe rregullat e tjera sipas të cilave duhet të veprojnë 

shoqëritë e sigurimeve, nuk janë në pajtim me rregullat e shoqërisë të sigurimeve, parimet 
ekonomike, praktikën e zakonshme të profesionit aktuar dhe veprimtarinë e sigurimit, nëse nuk 

sigurojnë ruajtje të vlerës së mjeteve, nuk garantojnë stabilitet të vazhdueshëm dhe aftësi 
paguese në punë dhe nuk sigurojnë likuiditet në shlyerjen e detyrimeve të shoqërisë të 
sigurimeve. 
  

(3) Mendimi duhet të përmbajë edhe sqarim për bazën dhe arsyet në bazë të të cilave është dhënë 

vlerësimi.  
 
(4) Nëse aktuari gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij ka vërtetuar se llogaritjet e dëmtojnë stabilitetin 
afatgjatë të shoqërisë të sigurimeve për përmbushje të detyrave të cilat dalin nga marrëveshjet për 

sigurim, ai duhet të japë sqarim nëse e ka lajmëruar organin drejtues dhe çfarë aktivitete janë ndërmarrë 

për zgjidhjen e asaj çështje.  
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Mënyra dhe afatet për parashtrimin e vërtetimit të aktuarit 
Neni 10 

 

(1) Aktuari e përpilon vërtetimin, me përjashtim të mendimit të aktuarit në lidhje me raportet 
financiare dhe raportin vjetor për veprimtarinë, të nenit 9 të kësaj rregullore, për periudhat në vijim:  
 

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

 

(2) Vërtetimin nga paragrafi (1) të këtij neni, aktuari e dërgon në  Agjenci, në formë elektronike, në 
afat prej 45 ditëve nga mbarimi i kuartalit me të cilin ka të bëjë vërtetimi.  
 
(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) të këtij neni, aktuari dërgon vërtetim, në të cilin është përfshirë 

mendim i aktuarit në lidhje me raportet vjetore financiare dhe raportin vjetor për veprimtari nga neni 9 të 

kësaj rregullore, dhe shtesë në kornizat e afateve të caktuara për dërgim të raporteve vjetore financiare 
dhe raporti vjetor për veprimtarinë e shoqërisë të sigurimeve.  

 
(4) Agjencia e mban të drejtën të caktojë formë elektronike të Vërtetimit të aktuarit të autorizuar.  
 

 

Dispozita përfundimtare  
Neni 11 

 

(1) Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj rregullore nuk vlen Rregullorja për përmbajtjen e detajuar të 

vërtetimit të aktuarit të autorizuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2011).  
 
(2) Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, 

ndërsa do të fillojë të zbatohet në Vërtetimin e aktuarit i cili përgatitet për periudhën nga 1 janari deri më 

31 mars të vitit 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ______________________   Kryetar i Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë  
 

__________.2014     d-r Klime Poposki
 
Shkup
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ANEKS 
 

Vërtetim i aktuarit 

 

(Udhëzime për përgatitje të vërtetimit të aktuarit: Teksti i shkruar me ngjyrë hiri në këtë aneks jep 

udhëzim për plotësimin e pjesës adekuate të formularit. Vërtetimi të cilin aktuari e dërgon në Agjenci nuk 

duhet të përmbajë tekstin nga ky aneks të shkruar me ngjyrë hiri.  
 

Në pikë të caktuar, nëse janë ofruar më shumë përgjigje, aktuari duhet t’i qarkojë propozimet adekuate.) 

 

1) Emri i Shoqërisë: ______________________________  
Adresa: _______________________________________  
Telefoni: ______________________________________  
Ueb - faqe: ____________________________________  
Periudha për të cilën raportohet: _____________________ 

 
Emri dhe mbiemri i aktuarit: ___________________________________  
Telefoni: __________________________  
Е‐mail: ________________________________ 

 
2) Vërtetimi përpilohet në raport me klasat e sigurimit në vijim:  
(të qarkohen klasat e sigurimit në të cilat shoqëria e sigurimeve ka kryer veprimtari të sigurimit në 
periudhën aktuale llogaritëse)  
    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
 

3) Informata dhe të dhëna të cilat i shfrytëzon aktuari: 

 

(të jepet sqarim në pajtim me nenin 3 të kësaj rregulloreje) 

 

4) Valuta 

 

(të përshkruhet mënyra dhe koha e konvertimit të valutave të jashtme në denarë) 

 

5) Tarifa të primeve  

 

Në vitin aktual Shoqëria ka paraqitur tarifa të reja apo ka bërë ndryshim në tarifat ekzistuese të primeve.   
а) Po  b) Jo 

 

(në rast të përgjigjes pozitive, të jepet përshkrim i shkurtër në nënpika të veçanta për secilën tarifë të tillë, 

duke përfshirë mendim për të njëjtën në pajtim me nenin 5 të kësaj rregullore dhe në të njëjtën kohë të 
paraqitet metodologjia për alokim sipas llojeve të sigurimit në pajtim me ndarjen nga Rregullorja për 

standarde statistikore të sigurimit të shoqërive për sigurim dhe/apo risigurim) 
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6) Provigjone teknike 

 

Të dhënat për provigjone bruto teknike dhe provigjone teknike – pjesë nga risigurimi dhe/apo 
bashkësigurimi nga formularët adekuatë statistikorë, të cilët janë pjesë përbërëse e Rregullores për 
standarde statistikore të sigurimit, janë llogaritur në pajtim me Rregulloren për standarde minimale për 
llogaritje të provigjoneve teknike dhe standardeve aktuariale dhe shoqëria e sigurimeve mund të 
përgjigjet për të gjitha detyrimet e saj nga sigurimi.   
а) Po б) Jo 

(në rast të përgjigjes negative të shënohet sqarim për arsyet) 

 

Metodat për llogaritje të të gjitha llojeve të provigjoneve janë të njëjta me metodat e përshkruara në 
vërtetimin e mëparshëm aktuar.   
а) Po b) Jo 

(në rast të përgjigjes negative të shënohet në cilën pjesë është bërë ndryshim në metodologjinë dhe të 

sqarohen arsyet për të njëjtën) 

 

6.1. Provigjone për prime transferuese  

 

Në portofolin e shoqërisë të sigurimeve janë përfshirë:  
1) marrëveshje për sigurim tek të cilat rreziku është i shpërndarë në mënyrë të barabartë për 

kohëzgjatjen e marrëveshjes,   
2) marrëveshje për sigurim tek të cilat rreziku në mënyrë lineare rritet apo zvogëlohet për 

kohëzgjatjen e marrëveshjes,   
3) marrëveshje për sigurim tek të cilat rreziku në mënyrë jo lineare rritet apo zvogëlohet për 

kohëzgjatjen e marrëveshjes.  
 

Në të njëjtën kohë:  
‐ gjatë llogaritjes së provigjoneve për prime transferuese sipas marrëveshjeve nga pika 1) është 

përdorur metoda pro rata temporis e përshkruar në Rregulloren për standarde minimale për 
llogaritje të provigjoneve teknike.  
а) Po b) Jo 

(në rast të përgjigjes negative të jepet përshkrim i detajuar i metodës së zbatuar, të theksohen dhe 

sqarohen të gjitha arsyet dhe supozimet relevante për përdorimin e asaj metode) 

 

‐ numri i marrëveshjeve nga pika 2) është __________ .  
Gjatë llogaritjes së provigjoneve për prime transferuese sipas marrëveshjeve nga pika 2) është 
përdorur metoda nga pika 1/1.2/2) nga Aneksi i kësaj rregulloreje për standarde minimale për 
llogaritje të provigjoneve teknike.  
а) Po b) Jo 

(në rast të përgjigjes negative të jepet përshkrim i detajuar i metodës së zbatuar, të theksohen dhe 

sqarohen të gjitha arsyet dhe supozimet relevante për përdorimin e asaj metode) 

 

‐ numri i marrëveshjeve nga pika 3) është __________ .  
Gjatë llogaritjes së provigjoneve për prime transferuese sipas marrëveshjeve nga pika 3) është 
përdorur metoda ______________________________________________.  

(të përshkruhet modeli i ndryshimit të rrezikut dhe të jepet përshkrim i detajuar i metodës së zbatuar, si 

dhe të theksohen dhe sqarohen të gjitha arsyet dhe supozimet relevante për përdorimin e asaj metode) 
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(të përshkruhen parimet për vlerësim të provigjoneve për prime transferuese – pjesë në risigurim dhe/apo 

bashkësigurim) 

 

6.1.1. Provigjone shtesë për rreziqe të paskaduara 

 

(të jepet sqarim për nevojën nga ndarja e provigjonit shtesë për rreziqe të paskaduara bruto dhe pjesë në 

risigurim dhe/apo bashkësigurim.  
 

(në rast të provigjonit pozitiv shtesë për rreziqe të paskaduara, që të përshkruhet metodologjia për 

vlerësim të provigjonit shtesë bruto dhe neto për rreziqe të paskaduara.) 

 

6.2. Provigjonet për bonuse dhe lirime  
 

(e plotëson vetëm aktuari i cili kryen veprimtari për Shoqërinë për sigurim të jetës)  

Provigjonet për bonuse dhe lirime janë pjesë përbërëse e provigjonit matematik  
а) Po b) Jo 

(të shënohen mendime të tjera, supozime, përfundime dhe ngjashëm, në lidhje me ndarjen e provigjonit  

për bonuse dhe lirime në pajtim me nenin 6 paragrafi (2)) 
 

(e plotëson vetëm aktuari i cili kryen veprimtari për Shoqërinë për sigurim jo jetësor)  
(të jepet arsyetim për nevojën e ndarjës së provigjoneve për bonuse dhe lirime)  
(në rast të provigjoneve pozitive për bonuse dhe lirime të përshkruhet metodologjia për vlerësim të 

provigjoneve bruto dhe neto për bonuse dhe lirime).  
 

 

6.3. Provigjone për dëme  

 

6.3.1. Provigjone për dëme të ndodhura dhe të raportuara 

 

Provigjonet për dëme të ndodhura dhe të raportuara janë të vlerësuara në pajtim me rregullat e 
brendshme të shoqërisë të sigurimeve në lidhje me dëmet, Rregullorja për standarde minimale për 
llogaritje të provigjoneve teknike dhe Rregullorja për përmbajtje minimale të evidencës dhe mënyrës së 
paraqitjes, rezervim dhe likuidim i dëmeve nga ana e shoqërive të sigurimeve.   

а) Po b) Jo 

(në rast të përgjigjes negative të jepet sqarim për arsyet) 

 

(të përshkruhen parimet për vlerësim të provigjoneve për dëme të ndodhura dhe të raportuara – pjesë në 

risigurim dhe/apo bashkësigurim) 

 

6.3.1.1. Dëme me qira 

 

Për marrëveshjet për sigurim jo jetësor tek të cilat kompensimet paguhen në formë të huasë, provigjonet 
për dëme të ndodhura dhe të raportuara llogariten me:   

‐ metoda____________________________(të shënohet dhe sqarohet metoda aktuare)  
‐ është përdorur tabela e mortalitetit ______________________________________________ 

(nëse është përdorur tabelë e tillë, të shënohet burimi)  
‐ norma e interesit ____________(të shënohet norma e interesit)  

 
6.3.2. Provigjonet për dëmet e ndodhura por jo të raportuara 
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(të jepet përshkrim i mënyrës së vlerësimit të provigjoneve për dëme të ndodhura por jo të raportuara, 

sipas klasave të sigurimit, apo rreziqe në kornizat e klasave të sigurimit. Përshkrimi duhet t’i përmbajë të 

gjitha faktet dhe supozimet relevante të cilat i përdor aktuari dhe të cilat kanë ndikim në shumën 
përfundimtare, duke përfshirë informatat e nenit 3 paragrafi (4)).  
 

(të përshkruhen parimet për vlerësim të provigjoneve për dëme të ndodhura por jo të raportuara – pjesë në 

risigurim dhe/apo bashkësigurim) 

 

6.3.3. Provigjone për dëme të hapura përsëri 

 

Provigjonet për dëme të hapura përsëri shoqëria e sigurimeve i regjistron si:   
а) të reja b) zhvillim i atyre ekzistuese  

 

Provigjonet për dëme të hapura përsëri, apo provigjonet për dëme të cilat do të hapen përsëri janë të 
përfshira në provigjonet për dëme të ndodhura dhe të raportuara, apo në provigjonet për dëme të 
ndodhura por jo të raportuara.   
а) Po b) Jo 

‐ (të shënohet nëse ekzistojnë dëme të hapura përsëri për të cilat nevojitet analizë e veçantë) 

 

6.3.4. Provigjone për shpenzime për trajtimin e dëmeve 

 

Provigjonet për shpenzime direkte për trajtimin e dëmeve janë pjesë integrale e provigjoneve për dëme të 
ndodhura dhe të raportuara dhe provigjoneve për dëme të ndodhura por jo të raportuara.  
а) Po b) Jo 

 

‐ (të sqarohet se si llogariten provigjonet për shpenzime direkte për përpunim të dëmeve në rast kur 

shuma e tyre është e konsiderueshme në raport me shumën e dëmeve apo renditja e tyre e paraqitjes 

është e ndryshme nga koha e përpilimit dhe zgjidhjes së dëmeve, dhe të shënohen ato raste) 

 

Shuma e provigjoneve për shpenzime indirekte për përpunim të dëmeve është ________% nga shuma e 
provigjoneve për dëme të ndodhura dhe të raportuara, provigjonet për dëme të ndodhura por jo të 
raportuara dhe provigjonet për shpenzime direkte për përpunim të dëmeve.  
 

 

6.4. Provigjon i barazimit 

 

‐ (të jepet mendim për nevojën e ndarjes së provigjonit të barazimit) 

 
6.5. Provigjone të tjera teknike  

 
‐ (të jepet mendim për nevojën e ndarjes së provigjoneve të tjera teknike) 

 
6.6. Provigjoni matematik 

 

Provigjoni matematik sipas të gjitha marrëveshjeve për sigurim është e llogaritur me mëtodën neto 
prospektive. 

 

а) Po b) Jo 
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‐ (në rast të përgjigjes pozitive të shënohet norma e cilmerizimit, norma vjetore e interesit, burimi i 
tabelave të probabilitetit dhe nëse provigjoni i segmentit të periudhës është llogaritur përmes normës 
efektive të interesit apo me interpolim linear të provigjonit matematik i llogaritur në fillim dhe në fund të 
vitit të sigurimit të cilit i takon dita e llogaritjes)  
‐ (në rast të përgjigjes negative të shënohet metoda e përdorur sipas llojeve të marrëveshjeve dhe të 

gjithë faktorët relevant për përdorimin e tij, duke përfshirë edhe faktorët e theksuar në fjalinë e 

mëparshme) 

 

Pjesë përbërëse e provigjonit matematik është edhe provigjoni shtesë nga pika 4.3/6) nga Aneksi i 
Rregullores për standarde minimale për llogaritje të provigjoneve teknike.   
а) Po b) Jo 

 

‐ (në rast të përgjigjes pozitive të sqarohet metoda, supozimet dhe të gjithë indikatorët relevantë 

për llogaritje të provigjonit shtesë) 

 

Rendimenti mesatar të cilin Shoqëria e ka realizuar nga investimet e mjeteve të cilat e mbulojnë 

provigjonin matematik në tre vitet paraprake është ___________%. 
 

 

(Në tabelën në vijim duhet të plotësohen komponentët të cilët e përbëjnë provigjonin matematik të 

paraqitur në formularin adekuat të Rregullores për standarde statistikore të sigurimit të shoqërive të 

sigurimeve dhe/apo risigurimeve) 
 

Tabela 1  

PROVIGJONI MATEMATIK  Shuma bruto Shuma neto 

Provigjoni matematik i llogaritur (me cilmerizim)   
   

Provigjon për prime transferuese   
   

Provigjon për bonuse dhe lirime të garantuara   
   

Provigjone për bonuse dhe lirime të ardhshme   
   

Provigjon shtesë (nga pika 4.3/6) nga Shtojca e Rregullores 
për standarde minimale për llogaritje të provigjoneve teknike 
 

  

  

  

Shuma e shpenzimeve administrative në lidhje me 
marrëveshjet ku kohëzgjatja e sigurimit është më e gjatë sesa 
zgjatja e pagesës së primit.  
   

Të tjera    

   

Shuma e vlerave të garantuara blerëse   
   

 

(të përshkruhen parimet për vlerësim të provigjonit matematik – pjesë në risigurim dhe/apo 

bashkësigurim) 
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6.7. Run‐off analizë  

 

(të paraqiten rezultatet nga run-off analiza (shuma absolute dhe shuma relative), si më poshtë:   
‐ veçmas për provigjonet për dëme të ndodhura dhe të raportuara, nëse aktuari përdor metodologji 

me të cilat projektohen vetëm provigjonet për dëme të ndodhura dhe jo të raportuara, apo 
‐ për provigjonet e përgjithshme për dëme, nëse aktuari përdor metodologji me të cilat projektohen 

provigjonet e përgjithshme për dëme 
Run-off analiza duhet të kryhet për provigjonet bruto për dëme, dhe në të njëjtën kohë duhet të 
merren parasysh të gjitha dëmet. Nëse aktuari konsideron se dëme të caktuara e shtrembërojnë 
gjendjen, atëherë duhet ta theksojë atë veçmas.  

Run-off analiza kryhet për klasat, apo nënklasat e sigurimit të cilat janë të shënuara në Tabelën 2 për 
shoqëritë të cilat kryejnë veprimtari të sigurimit jo jetësor, apo Tabela 3 për shoqëritë të cilat kryejnë 
veprimtari të sigurimit jetësor.  
Run-off analiza bëhet nga pikëpamja e ditës së fundit të Periudhës, ndërsa për gjendjen e provigjoneve për 
dëme më 31.12., në çdo vit paraprak, apo deri në run-off të plotë të provigjoneve të shqyrtuara për dëme, 
apo deri më 31.12.2011.) 
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 Tabela 2  
 

 

Tabela 3 
 

 Aksident 
shtesë 

Shëndetësor 
shtesë 

Gjithsej 

shumë % shumë % shumë % 

1901.1 1901.2 1902.1 1902.1 0000.1 0000.2 

31.12.2011 11       

31.12.2012 12       

31.12.2013 13       

… …       

        

  
  
 

 

(mendim i aktuarit për rezultatet nga run-off analiza. Gjatë analizës së rezultateve run-off duhet të merren parasysh edhe lëvizjet e rezultateve run-off nga 

vërtetimet e aktuarit për Periudha të mëparshme)  
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 AP  

 

aksident 
sigurim  kasko 

i mjeteve 
motorike 

gjithsej pronë Gjithsej DAP KGJ 
përgjegjësi e 
përgjithshme 

Gjithsej 

shumë % shumë % shumë % shumë % shumë % shumë % shumë % shumë % 

01.1 01.2 03.1 03.2 89.1 89.2 10.1 10.2 1001.1 1001.2 1002.1 1002.2 13.1 13.2 0000.1 0000.2 

31.12.2011 11                 

31.12.2012 12                 

31.12.2013 13                 

… …                 
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7) Risigurim dhe bashkësigurim   
7.1. Risigurim 

 

(mendim për mbulimin e risigurimit në raport me Programin për risigurim)  

 

Tabela 8  

Koeficienti vjetor i dëmeve 

Koeficient i 
dëmeve me efekt 

të risigurimit 

Koeficient i dëmeve 
pa efekt të 
risigurimit 

 

  
 

aksident  01   
 

shëndetësor  02   
 

...     
 

 

(Vërejtje: Nëse shoqëria e sigurimeve kryen veprimtari të risigurimit aktiv, duhet të plotësohen tabela 

analoge sipas marrëveshjeve nga risigurimi aktiv  
 

Koeficienti për dëm me efekt të risigurimit llogaritet në pajtim me formulën për koeficientin vjetor të dëmit 
të dhënë në pikën 3.1 nga Shtojca në Rregulloren për standarde minimale për llogaritje të provigjoneve 

teknike, që në mënyrë adekuate duhet të merret parasysh edhe provigjoni shtesë për rreziqe të 

paskaduara. Gjatë llogaritjes së bruto koeficienteve të dëmit, parametrat të cilat kanë të bëjnë me pjesën 
e risigurimit dhe/apo bashkësigurimit nga kjo formulë nuk do të merren parasysh. Koeficienti i dëmeve 

paraqitet si % me një decimale.  

 
Të jepet mendim për koeficientet e paraqitur të dëmit, si dhe mendim për atë nëse ekzistojnë parametra 

nga veprimtaria e shoqërisë të cilat nuk janë marrë parasysh gjatë llogaritjes së koeficientit të dëmit por të 
cilat dukshëm ndikojnë mbi veprimtarinë teknike të shoqërisë të sigurimeve.) 

 
 
 

 

8) Niveli i nevojshëm i margjinës së aftësisë paguese dhe fondi garantues  

 

Llogaritja e nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese, fondit garantues dhe kapitali është bërë 
në pajtim me Ligjin, Rregulloren për llogaritje të nivelit të nevojshëm të margjinës së aftësisë paguese dhe 
Rregulloren për llojet dhe përshkrimin e normave të cilat do të merren parasysh gjatë llogaritjes së 
kapitalit.   
а) Po b) Jo 

 

‐ (në rast të përgjigjes negative të sqarohet mendimi)  
‐ (të jepet mendim për tepricën/mungesën e kapitalit në raport me nivelin e nevojshëm të margjinës 

së aftësisë paguese, apo fondit garantues) 

 

9. Raporte financiare dhe raport vjetor për veprimtarinë 

 

‐ (të shënohet nëse primet dhe provigjonet teknike janë llogaritur në pajtim me Ligjin, Rregulloren 
për standarde minimale për llogaritje të provigjoneve teknike dhe profesioni i aktuarit dhe nëse janë 
formuar në mënyrë që të sigurojnë plotësim të përhershëm të të gjitha detyrave të shoqërisë për sigurim të 
cilat dalin nga marrëveshjet për sigurim)  
‐ (të paraqitet dinamika për zgjidhje dhe pagesë të dëmeve sipas klasave të sigurimit)  
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‐ (të paraqitet periudha mesatare kohore për zgjidhje të dëmeve (nga dita e raportimit) dhe pagesa 

e dëmeve (nga dita e raportimit dhe nga dita kur dëmi është likuiduar) sipas klasave të sigurimit, përveç 

dëmeve huazuese) 

 

Mendimi përfundimtar për gjendjen e shoqërisë të sigurimeve është paraqitur në raportet financiare dhe 
raportin vjetor për veprimtarinë është:  
  
а) pozitive b) mendim me dyshim c) negative 

 

(të jepet sqarim për alternativën e zgjedhur në pajtim me nenin 9 paragrafi 2), 3) dhe 4) të kësaj rregullore) 

 

10. Të tjera 

 

(të shënohen mendime të tjera, supozime, përfundime dhe ngjashëm, të cilat nuk janë shënuar në 

përmbajtjen e mëparshme) 
 

 

Data:_________________ Nënshkrim:_______________ 
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