
 

 

Teksti i konsoliduar jozyrtar 

Në bazë të nenit  158- s pika 1) në lidhje me nenin 151 të Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimev ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" Nr. 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,112/14, 153/15, 192/15 dhe 

23/16), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimeve miratoi 

RREGULLORE 

për përmbajtjen e raporteve që shoqëritë për përfaqësim në sigurime,  shoqëritë e brokerimit në sigurime 

dhe bankat i dorëzojnë  në Agjencinë e  Mbikëqyrjes së Sigurimeve  dhe afatet e fundit  dhe mënyrat e 

dorëzimit të tyre 

 

Dispozitat e përgjithshme 

Neni 1 

(1) Kjo  Rregullore përshkruan përmbajtjen e raporteve që kompanitë e përfaqësimit në sigurime, kompanitë e 

brokerimit të sigurimeve dhe bankat që kanë marrë licencë për ushtrimin e aktivitetit në sigurime (në tekstin si 

më poshtë : bankat) janë të detyruara të dorëzojnë në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (në  tekstin si më 

poshtë: Agjencia)në pajtim me nenin 151 dhe nenin 150-a paragrafi (3) të Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve 

(në tekstin si më poshtë: Ligji) dhe afatet e fundit dhe mënyrat e paraqitjes së tyre në Agjenci. 

Obligime për raportime 

Neni 2 

(1) Agjencitë për përfaqësim në  sigurime janë të detyruara të informojnë Agjencinë për: 

1.  Ndryshimin e të dhënave të regjistruara në regjistrin tregtar; 

2. Strukturën dhe volumin  e veprimtarive në përfaqësimin  në sigurime për  kompanitë e veçanta të sigurimit; 

3. Përmbushjen e detyrimeve të nenit 134 paragrafi (3) të Ligjit; 

4. Përmbushjen e detyrimeve të nenit 134 paragrafi (4) dhe (7) të Ligjit; 

5. Përmbushjen e detyrimeve të nenit 134 paragrafi (8) të Ligjit dhe 

6. Pasqyrat vjetore financiare, në përputhje  me Ligjin për shoqëritë tregtare. 

(2) Bankat janë të detyruara të njoftojnë Agjencinë për: 

1. Strukturën  dhe volumin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime për secilën kompani sigurimi; 



2. Përmbushjen e detyrimeve sipas nenit  134 paragrafi (4) dhe (7) të Ligjit dhe 

3. Përmbushjen  e detyrimeve  sipas nenit  134 paragrafi (8) të Ligjit. 

(3) Shoqëritë e brokerimit të sigurimeve janë të detyruara të njoftojnë Agjencinë për: 

1. Ndryshimin e të dhënave të regjistruara në regjistrin tregtar; 

2. Strukturën dhe volumin e  veprimtarive të brokerimit në sigurime për çdo kompani  sigurimesh në veçanti; 

3. Marrëdhëniet juridike dhe ekonomike të referuara në nenin 141 paragrafi (2) të Ligjit; 

4. Përmbushjen e detyrimeve sipas nenit  146 paragrafi (2) pika 11) të Ligjit; 

5. Përmbushjen e detyrimeve sipas nenit  148 paragrafi (4) të Ligjit; 

6. Pasqyrat financiare vjetore, në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare; 

7. Përmbushja e detyrimeve sipas neni t 150 paragrafi (1) dhe (3) të Ligjit dhe 

8. Numrin e kontratave të lidhura të sigurimit dhe shumën e primit të mbledhur dhe të transferuar për 

sigurimet. 

Raportime për  ndryshimin e të dhënave të regjistruara në regjistrin tregtar 

Neni 3 

(1) Në lidhje me nenin 2 paragrafi (1) pika 1) dhe paragrafi (3) pika 1) të kësaj  Rregulloreje, shoqëritë për 

përfaqësim në sigurime dhe shoqëritë e brokerimit në sigurime janë të detyruara të dorëzojnë në Agjenci 

raportimin  për regjistrim në regjistrin tregtar dhe dokumentacionin shtesë  të nevojshëm (dokumentet dhe 

faktet), në të cilat përmbahen të dhënat që regjistrohen  në regjistrin tregtar, në të njëjtën kohë me dorëzimin 

e tyre në regjistrin tregtar, ndërsa  Vendimin për regjistrimin e ndryshimeve në regjistrin tregtar brenda pesë 

ditëve të punës nga data e pranimit të vendimit. 

Raportime për strukturën dhe volumin e veprimtarive në përfaqësimin në sigurime, d.m.th veprimtaritë e 

brokerimit në sigurime në secilën nga kompanitë e sigurimeve 

Neni 4 

(1) Në lidhje me nenin 2 paragrafi (1) pika 2) dhe paragrafi (2) pika 1) të kësaj Rregulloreje, shoqëritë për 

përfaqësim në sigurime dhe bankat janë të detyruara të dorëzojnë në Agjenci të dhënat për strukturën dhe 

volumin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime për secilën nga kompanitë e sigurimeve  sipas formës dhe 

përmbajtjes së të dhënave të parashkruara me formularin - ODZ1, që është dhënë në Aneksin  1 të titulluar Të 

dhënat statistikore për agjencitë për përfaqësim në sigurime  që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

(2) Lidhur me nenin 2 paragrafi (3) pika 2 të kësaj Rregulloreje, shoqëritë e brokerimit të sigurimeve janë të 

detyruara të dorëzojnë në Agjenci  të dhëna për strukturën dhe volumin e veprimtarisë të brokerimit në 



sigurime sipas shoqërive të vecanta të sigurimit sipas formës dhe përmbajtjes së të dhënave të parashkruara 

në formularin OBD1 dhe OBD2  të dhënë në Aneksin 2 të titulluar Të dhënat statistikore për shoqëritë e  

sigurimeve që janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 

(3) Shoqëritë e përfaqësimit në sigurim, kompanitë e brokerimit në sigurimeve dhe bankat janë të detyruara të 

përpilojnë formularët ODZ1, OBD1 dhe OBD2 të paraqitura në paragrafët (1) dhe (2) të këtij Neni sipas 

Udhëzimeve për plotësimin e formularëve të dhënë në Aneksin 3 të kësaj Rregulloreje që është pjesë 

përbërëse e saj. 

(4) Shoqëritë për përfaqësim në sigurime, kompanitë e brokerimit në sigurime dhe bankat janë të detyruara  

formularët e plotësuar sipas paragrafeve (1) dhe (2) të këtij neni t’i përpilojnë në baza tremujore kumulative 

me gjëndjen si  më poshtë: 

Tremujori i I 01.01 - 31.03 

Tremujori i II-të 01.01 - 30.06 

Tremujori i III-të 01.01 - 30.09 

Tremujori  I IV 01.01 - 31.12 

(5)Shoqëritë për përfaqësim në sigurime, shoqëritë  e brokerimit në sigurime dhe bankat duhet formularët e 

plotësuar t’i dorëzojnë në Agjenci brenda 30 ditëve nga dita e fundit e periudhës kontabël për të cilën janë 

përgatitur. 

(6) Shoqëritë për përfaqësim në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat janë të obliguara që 

raportet sipas paragrafeve (1) dhe (2) të këtij neni t’i dorëzojnë në Agjenci brenda  afateve  të përcaktuara në 

formë elektronike në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve. 

Raportim për  përmbushjen e detyrimeve sipas nenit 134 paragrafi (3) dhe neni 146 paragrafi (2) pika                         

11) të Ligjit 

Neni 5 

(1) Në lidhje me nenin 2 paragrafi (1) pika 3) dhe paragrafi (3) pika 4) të kësaj Rregulloreje, shoqëritë për 

përfaqësim në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime janë të obliguara që të njoftojnë Agjencinë  për: 

1. Ndryshimet në strukturën e pronësisë të shoqërisë  duke paraqitur  Certifikatë të Regjistrit  të Aksionarëve , 

brenda 5 ditëve nga data e rregjistrimit të ndryshimit në  Depozitarin qëndror të letrave me vlerë; 

2. Investimet në blerjen e aksioneve dhe aksioneve të shoqërive të tjera me të cilat shoqëria fiton të paktën 

10% të aksioneve, d.m.th kuotave në shoqëri, duke dorëzuar Certifikatë nga Depozitari Qëndror i Letrave 

brenda 5 ditëve nga data e regjistrimit të investimit në depozitar; 

3. Emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të organit drejtues të shoqërisë me dorëzimin e Vendimit për 

emërimin ose shkarkimin, të miratuar nga organi kompetent i shoqërisë; të dhënat për personin e emëruar, 

brenda 5 ditëve nga data e vendimit; 



4. Ekzistencën e çdo marrëdhënie tjetër juridike dhe ekonomike me shoqëritë  e sigurimeve ose kompanitë e 

tjera, duke dorëzuar njoftim me shkrim për marrëdhëniet e lartpërmendura, kontratën e lidhur ose 

dokumentacionin tjetër mbështetës, brenda 5 ditëve nga data e lidhjes së kësaj marrëdhënie.  

 

Raportimi i përmbushjes së detyrimeve sipas nenit 134-a paragrafët (4) dhe (7) dhe nenit 150 paragrafi (1) 

dhe              (2) të Ligjit 

Neni 6 

(1) Në lidhje me Nenin 2 paragrafi (1) pika 4), paragrafi (2) pika 3) dhe paragrafi (3) pika 7) të kësaj rregulloreje 

agjencitë e sigurimeve, bankat dhe kompanitë e brokerimit të sigurimeve janë të detyruar të dorëzojnë në 

Agjenci kontratë sigurimi për përgjegjësi profesionale  lidhur me kompaninë e sigurimeve brenda 15 ditëve nga 

data e lidhjes, respektivisht rinovimin e  kontratës. 

(2) Agjencitë e sigurimeve, kompanitë e brokerimit në sigurime dhe bankat janë të detyruara të informojnë 

Agjencinë për përfundimin e kontratës parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni  si dhe për çdo modifikim dhe / 

ose ndryshim të saj. 

(3) Lidhur me shoqëritë për përfaqësim në sigurime dhe bankat, marrëveshja sipas paragrafit (1) të këtij neni  

nuk duhet të lidhet me kompaninë e sigurimeve me të cilën shoqëria për përfaqësim në sigurime ka lidhur 

kontratë për kryerjen e veprimtarive të sigurimit. 

Përmbushja e detyrimeve nga neni 134 paragrafi (8) dhe neni 148 paragrafi (4) i Ligjit 

Neni 7 

(1) Lidhur me nenin 2 paragrafi (1) pika 5) të kësaj Rregulloreje, kompanitë e përfaqësimit në sigurimie janë të 

obliguara të dorëzojnë në Agjenci të dhënat për personat të cilët kanë licencë për  ndërmjetësim  në  sigurime 

dhe janë të punësuar ose në  marrëdhënie të rregullt pune në kompaninë për përfaqësim në sigurime ose kanë 

nënshkruar kontratë për përfaqësim  në sigurime me shoqërinë për përfaqësim në sigurime në përputhje me 

formën dhe përmbajtjen e të dhënave të parashkruara në formularin  ODZ2  dhënë në Shtojcën 1 të kësaj  

Rregulloreje dhe është pjesë përbërëse e saj. 

(2) Lidhur me nenin 2 paragrafi (2) pika 3) të kësaj Rregulloreje, bankat janë të detyruara që në Agjenci të 

dorëzojnë të dhëna  për personat të cilët kanë licencë për ndërmjetësim në  sigurime dhe të cilët janë të 

punësuar dhe  në  marrëdhënie të rregullt pune me bankën, sipas formës dhe përmbajtjes së të dhënave të 

përshkruara në Formularin ODZ2 i cili është dhënë në Aneksin 1 të kësaj Rregulloreje dhe është pjesë 

përbërëse e saj. 

(3) Lidhur me nenin 2 paragrafi (3) pika 5) të kësaj rregulloreje, shoqëritë e brokerimit në sigurime janë të 

obliguara të dorëzojnë në Agjenci  të  dhënat për personat që kanë një licencë për një ndërmjetësim në  

sigurime ose janë të punësuar në marrëdhënie të  rregullt pune në kompaninë e brokerimit në sigurime, sipas 



formës dhe përmbajtjes të të dhënave të përshkruara në OBD3  dhënë në Aneksin  2 të kësaj rregulloreje që 

është pjesë përbërëse e saj. 

Marrëdhëniet juridike dhe ekonomike të referuara në nenin 141 paragrafi (2) të Ligjit 

Neni 8 

(1) Lidhur me nenin 2 paragrafi (3) pika 3) të kësaj rregulloreje, shoqëritë e brokerimit të sigurimeve janë të 

obligara të informojnë Agjencinë për çdo kontratë për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurimeve të 

lidhur me kompanitë e sigurimeve sipas të cilave shoqëria e brokerimit ka të drejtën e një komisioni të 

posaçëm ose më të lartë për  ndërmjetësimet  për lidhjen e kontratave të sigurimeve për një klasë të veçantë 

të sigurimeve ose një kompani të veçantë sigurimesh. 

(2) Bashkëngjitur raportimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, shoqëritë e brokerimit në sigurime janë: të 

detyruara të dorëzojnë kontratën në Agjenci brenda 5 ditëve nga data e lidhjes të saj. 

(3) Shoqëritë e brokerimit në sigurime janë të detyruara të informojnë Agjencinë për çdo ndryshim të 

kontratës së nënshkruar sipas paragrafit (1) të këtij neni, si dhe prishjen e kësaj kontrate, brenda 5 ditëve nga 

dita e ndryshimit, ose prishjesh së kontratës. 

Neni 9 

(1) Në lidhje me nenin 2 paragrafi (1) pika 6 dhe paragrafi (3) pika 6 e kësaj rregulloreje, kompanitë për 

përfaqësim në sigurime dhe shoqëritë e brokerimit në sigurime janë të detyruara që në Agjenci  të dorëzojnë 

pasqyrat financiare vjetore të audituara të përgatitura në përputhje  me Ligjin për shoqëritë  tregtare  jo më 

vonë se 1 marsi i vitit aktual, për vitin e mëparshëm të biznesit. 

Raport mbi numrin e kontratave të sigurimit të përfunduara dhe shumën e mbledhur dhe të transferuar    të 

primit të sigurimit 

Neni 10 

(1) Shoqëritë e brokerimit në sigurime që bëjnë mbledhjen e primit për sigurime në llogari të tyre , janë të 

detyruara të mbajnë evidencë të brendshme dhe të kontrollojnë në mënyrë të vazhdueshme numrin e 

kontratave të sigurimit të lidhura dhe shumën e primit të mbledhur dhe të transferuar për sigurim, në 

përputhje me formën dhe përmbajtjen e të dhënave të pararshkruara në formularin - OBD4, i cili është dhënë 

në Aneksin 2 të  kësaj Rregulloreje  titulluar TË DHËNA STATISTIKORE PËR SHOQËRITË E BROKERIMIT NË 

SIGURIME dhe është pjesë përbërëse e saj. 

(2) Shoqëritë e brokerimit në sigurime sipas paragrafit (1) të këtij  neni  janë të detyruar të përpilojnë 

formularin  OBD4 të referuar në paragrafin (1) të këtij neni, në përputhje me udhëzimet për plotësimin e 

formularit  dhënë në Aneksin 3 të kësaj  Rregulloreje që është pjesë përbërëse e saj. 

(3) Lidhur me nenin 2, paragrafi (3) pika 8, shoqëritë e brokerimit në sigurime të përmendura në paragrafin (1) 

të këtij neni janë të detyruar të informojnë Agjencinë e  Mbikëqyrjes  të Sigurimeve një herë në muaj, jo më 

vonë se dita e fundit e punës së muajit për muajin e mëparshëm për numrin e kontratave të lidhura të 



sigurimit dhe shumën e primit të sigurimit të mbledhur dhe të transferuar, në përputhje me formën dhe 

përmbajtjen e të dhënave të parashkruara me modelin OBD5  dhënë në ANEKSIN 2 të kësaj Rregulloreje me 

titull TË DHËNA STATISTIKORE PËR SHOQËRITË E BROKERIMIT NË SIGURIME, e cila është pjesë përbërëse e saj. 

(4) Shoqëritë e brokerimit në sigurime sipas paragrafit (1) të këtij neni janë të detyruara të përpilojnë 

formularin OBD 5 sipas paragrafit (3) të këtij neni, në përputhje me Udhëzimet për plotësimin e formularit  

dhënë në Aneksin  3 të kësaj Rregulloreje që është pjesë përbërëse e saj. 

Specifikimi i formës së dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm për zbatimin e                                                   

Rregullores 

Neni 11 

(1) Shoqëritë për përfaqësim në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat janë të obliguara të 

dorëzojnë në Agjenci dokumentacionin që i bashkëngjitet raportimit,  sic është parashikuar në këtë Rregullore 

dhe këtë duhet ta dorëzojnë në origjinal ose në kopje të noterizuar nga personi i autorizuar (noteri),  të 

nënshkruar nga  person i autorizuar ose nga autoriteti tjetër përkatës. Nëse  dokumenti që duhet të dorëzohet 

është në  gjuhë tjetër  bashkëngjitur me origjinalin, gjithashtu dorëzohet dhe përkthimi në gjuhën maqedonase 

kryer nga  përkthyes i certifikuar gjyqësor dhe i vërtetuar nga  noteri i autorizuar . 

Dorëzimi i dokumentacionit tjetër me kërkesën e Agjencisë 

Neni 12 

(1) Agjencitë për përfaqësim në sigurime, shoqëritë  për brokerim  në sigurime dhe bankat janë të obliguara, 

me kërkesë të Agjencisë, të sigurojnë  informacione dhe dokumente të tjera të nevojshme për  kryerjen e 

mbikëqyrjes mbi veprimtarinë e shoqërisë, ose kryerjen e kompetencave të tjera nga ana e  Agjencisë. 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

Neni 13 

(Neni 11 i Rregullores për përmbajtjen e raporteve që shoqëritë e përfaqësimit në sigurime, kompanitë e 

brokerimit  në sigurime dhe bankat i dorëzojnë në Agjencin e Mbikëqyrjes  së  Sigurimeve  afatet dhe 

mënyrat e paraqitjes së tyre të publikuara në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" Nr. 56/12.                               

(1) Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë"Maqedoni ", 

me përjashtim të dispozitave të nenit 2 paragrafët (2) dhe (3) të kësaj rregulloreje që do të fillojnë të zbatohen 

gjatë përgatitjes të raporteve me gjëndjen në datë 30 qershor 2012.                                                                                                                                      

(Neni 10 i Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Përmbajtjen e raporteve që 

shoqëritë e përfaqësimit në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat do t'i dorëzojnë në 

Agjencinë e Mbikëqyrjes  së Sigurimeve dhe afatet  e fundit dhe mënyra e dorëzimit të tyre të publikuara në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr.189/14).                                                                                                                                                                      

(1) Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", dhe do të 

fillojë të zbatohet nga shoqëritë për brokerim në sigurimeve për veprimtarinë nga muaji janar 2015. 



(Neni 7 i Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Përmbajtjen e raporteve që  shoqëritë 

për përfaqësim në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat  i  dorëzojë në Agjencinë e 

Mbikëqyrjes së sigurimeve afatet përfundimtare dhe mënyrat e paraqitjes së tyre të publikuara në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr.61/16) 

(1) Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", dhe do të 

aplikohet nga 1 prilli 2016.                                                                                                                                                 

(Neni 6 i Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Përmbajtjen e raporteve që shoqëritë 

për përfaqësim në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat  i dorëzojnë në Agjencinë e 

mbikëqyrjes së sigurimeve afatet përfundimtare dhe mënyrat e paraqitjes së tyre të publikuara në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr. 13/18) 

(1) Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë " dhe do të fillojë të zbatohet nga raportimi i shoqërive për brokerim në sigurime  për 

veprimtarinë në muajin shkurt 2018.                                                                                                                                             

(2) Shoqëritë janë të detyruara të zbatojnë këtë Rregullore me përgatitjen e raporteve për tremujorin e dytë 

për vitin 2016. 

Nr. 0201-1088 / 3 të datës 18.04.2012,                                             Kryetari i Këshillit të Ekspertëve 

Nr.02-554 datë 14.08.2014,                                                                              Dr. Klime Poposki 

Nr.02-298 / 8 22.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Broj. 02 - 21/5 të datës 5.1.2018 

 

ANEKSI 1 TË DHËNA STATISTIKORE PËR SHOQËRITË PËR PËRFAQËSIM NË SIGURIME  DHE BANKAT TË CILAT 

KRYEJNË VEPRIMTARI  PËR PËRFAQËSIME NË SIGURIME 

ODZ 1 - Struktura dhe volumi i veprimtarive të sigurimit të kryera nga shoqëritë e veçanta  të sigurimeve                 

ODZ 2 – Punonjës, përfaqësues të licencuar  

ANEKSI 2 TË DHËNA STATISTIKORE PËR KOMPANITË  E BROKERIMIT  NË SIGURIME                                              

OBD1 dhe OBD2 - Struktura dhe volumi i veprimtarisë  të shoqërive për  brokerim  në sigurime dhe nga 

shoqëri të veçanta të sigurimeve                                                                                                                                                            

OBD3 – Punonjës , brokera të licencuar për sigurime                                                                                                

OBD4 - Raport mbi numrin e kontratave të sigurimit të lidhura dhe shumën e mbledhur dhe transferuar të 

primit për  sigurimet                                                                                                                                                                

OBD5 – Raportim i Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve për numrin e kontratave të lidhura për sigurimin 

dhe shumën e primit të sigurimit të mbledhur dhe të transferuar 

 

ANEKSI 3 - UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FORMULARËVE  ODZ1, OBD1, OBD2, OBD4 dhe OBD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKSI 1 TË DHËNA STATISTIKORE PËR SHOQËRITË PËR PËRFAQËSIM NË SIGURIME DHE BANKA TË CILAT 

KRYEJNË AKTIVITETE NË SIGURIME 

ODZ 1-Struktura dhe volumi i aktiviteteve  të kryera për përfaqësim në sigurime për shoqëritë e veçanta të 

sigurimeve  

Shoqëria për përfaqësim në sigurime :                      ( emërtimi i shoqërisë) 

Viti:                                                                                        (viti rrjedhës) 

Periudha:                                                                              (periudha) 

Shoqëria e sigurimeve:                                                     (shoqëria e sigurimeve ) 

FORMULARI : obz 1 

 Numri i 

kontrata

ve 

Prim

i 

Realizimi i 

provizioni

t 

Provizioni i 

përllogaritur 

100 200 300 400 

Sigurimi nga aksidenti                                                                 

Sigurimi i shëndetit në udhëtim                                             

Sigurimi i  mjeteve motorike –KASKO                                      

Sigurimi i mjeteve hekurudhore –KASKO                               

Sigurimi i mjeteve fluturuese –KASKO                                    

Sigurimi i mjeteve lundruese –KASKO                                     

Sigurimi i mallrave në transport                                             

 Sigurimi i pronës nga zjarri dhe  rreziqe të tjera                 

Sigurime të tjera të pronës                                                     

 Sigurim nga autopërgjegjësia                                                 

Sigurimi i përgjegjësisë për përdorimin e mjeteve fluturuese                                                                                  

Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve lundruese 

Sigurimi të tjera të përgjegjësisë                                                         

Sigurimi i krediteve                                                                      

Sigurimi i garancive                                                                            

Sigurimi i humbjeve financiare                                                       

Sigurimi i mbrojtjes juridike                                                           

Sigurimi i shërbimeve turistike                                                 

Sigurimi i jetës                                                                                   

bazë                                                                                                        

01           

02                 

03              

04            

05             

06               

07             

08               

09               

10                 

11                

12               

13               

14               

15               

16                   

17               

18                  

19            

19.01  

19.02   

19.03            

20              

 
 
 



shtesë                                                                                                        

rentë                                                                                                  

Sigurimi i martesës dhe lindjes                                                                                   

Sigurimi i jetës në lidhje me fondet e investimeve                          

Sigurimi i tontinës                                                                          

Sigurimi i mjeteve të kapitalit 

 

 

21                

22                  

23 

 
 

Gjithësej   0                        0                          0 

ODZ 2 – Punonjës përfaqësues në sigurime të licencuar 

 Formulari: obz2  

Shoqëria për përfaqësim në sigurime /Banka (emri i shoqërisë) 

Viti:                                                                                                                                  (viti aktual) 

Periudha:                                                                                                                        (periudha) 

Adresa: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

Ueb faqe: 

Numri i punonjësve (GJITHSEJ)                                                                                                                                      

Numri i punonjësve përfaqësues të licencuar                                                                                                              

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të licencuar që ka autorizim të firmosë raportet: 

1. 

2.                

Pika shitje të shoqërisë  

 

  Selia Numri i 

punonjësve 

Personi                   

përgjegjës 



1.(emërtimi i filialit) 

2. (emërtimi i filialit ) 

   

 

ANEKSI 2 TË DHËNA STATISTIKORE PËR SHOQËRITË PËR BROKERIM NË SIGURIME  

OBD 1 dhe OBD 2-Struktura dhe volumi i punëve të kryera nga shoqëritë për brokerim në sigurime për çdo 

shoqëri  sigurimi  

Shoqëria për brokerim  në sigurime :                           ( emertimi i shoqërisë) 

Viti:                                                                                        (viti aktual) 

Periudha:                                                                              (periudha) 

Shoqëria e sigurimeve:                                                      

 

FORMULARI : obd 1 

 Numri i 

kontrata

ve 

Prim

i 

Realizimi i 

provizioni

t 

Provizioni i 

përllogaritur 

100 200 300 400 

Sigurimi nga aksidenti                                                                 

Sigurimi i shëndetit në udhëtim                                               

Sigurimi i  mjeteve motorike –KASKO                                      

Sigurimi i mjeteve hekurudhore –KASKO                               

Sigurimi i mjeteve fluturuese –KASKO                                    

Sigurimi i mjeteve lundruese –KASKO                                     

Sigurimi i mallrave në transport                                               

Sigurimi i pronës nga zjarri dhe  rreziqe të tjera                   

Sigurime të tjera të pronës                                                         

Sigurim i autopërgjegjësisë                                                     

Sigurimi i përgjegjësia për përdorimin e mjeteve fluturuese                                                                                  

Sigurimi i përgjegjësia nga përdorimi i mjeteve lundruese 

Sigurimi i përgjegjësisë                                                            

Sigurimi i krediteve                                                                      

Sigurimi i garancive                                                                            

01           

02                 

03              

04            

05             

06               

07             

08               

09               

10                 

11                

12               

13               

14               

15               

16                   

17               

 
 
 



Sigurimi i humbjeve financiare                                                       

Sigurimi i mbrojtjes juridike                                                           

Sigurimi i shërbimeve turistike                                                 

Sigurimi i jetës                                                                                   

bazë                                                                                                        

shtesë                                                                                                        

renta                                                                                                  

sigurimi i martesës dhe lindjes                                                                                   

Sigurimi i jetës në lidhje me fondet e investimeve                          

Sigurimi i tontinës                                                                          

Sigurimi i mjeteve të kapitalit 

 

 

18                  

19            

19.01  

19.02   

19.03            

20              

21                

22                  

23 

 
 

Gjithësej   0                        0                          0 

 

 Formulari : obd 2 

 

 Numri i 

kontratave 

Komisioni i 

realizuar 

100 300 

Ndërmjetësim në kontraktimin e mbulimit të sigurimeve. 

Ndërmjetësim në kontraktimin e mbulimit  risigurues 

Ndërmjetësim në shitjen e mjeteve të dëmtuara  të cilat 

në procesin e likuidimit të dëmit janë bërë pronë e 

shoqërisë të sigurimeve  

Marrja e masave për parandalimin ose eliminimin e 

rreziqeve ndaj të cilave janë të eksponuar prona e 

siguruar dhe personat.  

Vlerësimi i dëmit dhe incizimi i rrezikut që ka të bëjë me 

objektin e siguruar 

Kryerja e aktiviteteve të tjera intelektuale dhe teknike që 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

0 0 



kanë të bëjnë me operacionet në sigurime  

Gjithsej    0 0 

 

 

 

 

 Formulari: obd3  

Shoqëria për brokerim në sigurime (emri i shoqërisë) 

Viti:                                                                                                                                  (viti ushtrimor) 

Periudha:                                                                                                                        (periudha) 

 

Adresa: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

Web faqe: 

Numri i punonjësve (GJITHSEJ)                                                                                                                                      

Numri i punonjësve brokera të licencuar                                                                                                                       

Emri dhe mbiemri i dy brokerave  të licencuar që kanë autorizim të firmosin raportet: 

1. 

2.                

Filiale të shoqërisë  

 

  Selia Numri i 

punonjësve 

Personi                   

përgjegjës 

1.(emërtimi i filialeve)    



2. (emërtimi i filaiit ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari:  obd 4 

Shoqëria për brokerim në sigurime :                   (emri i shoqërisë ) 

Viti:                                                                                (viti ushtrimor) 

Muaji:                                                                           (periudha) 

 

Formulari  obd 4 

 

R

B 

Emri i 

shoqër

isë të 

siguri

meve  

Nu

mri i 

poli

cës  

Data 

e 

fillimi

t të 

siguri

mit  

Dta e 

përfun

dimit të 

sigurimi

t 

Vler

a 

brut

o e 

prim

it të 

shkr

uar 

Mën

yra e 

page

sës  

Vlera 

e 

primit 

të 

mbled

hur në 

(MKD) 

 Data 

e 

mbled

hjes të 

primit 

Vera e 

primit 

që 

është 

transfe

ruar në 

llogari 

të 

shoqëri

ve të 

sigurim

eve 

Data e 

kalimit 

të 

primit 

në 

llogari 

të e 

shoqër

ive të 

siguri

meve  

Baza 

për 

kalimin 

e 

mjetev

e (nr. i 

dokum

entit ) 

Data e 

dokume

ntit për 

transfer

imin e 

primit 

të 

mbledh

ur 

1

0

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 



0 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari obd 5 

Shoqëria e brokerimit                                        (emri i shoqërisë) 

Viti: (viti aktual) 

Muaji:                                                                     (periudha) 

Formulari : obd 5 

RB Emri i 

shoqërisë të 

sigurimeve 

Numri i 

kontratave 

Vlera e primit të 

mbledhur 

Vlera e primit të 

transferuar  

100 200 300 400 500 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI 3 

UDHËZIM 

për plotësimin e formularëve ODZ1, OBD1, OBD2, OBD4 dhe OBD5 

I. Udhëzime për plotësimin e Formularit ODZ1 

1. Dispozitat e përgjithshme 

Shoqëria për përfaqësim në sigurime dhe banka së pari i plotësojnë të dhënat e kërkuara në faqen ODS 

Fillestare  dhe të njëjtat do të dorëzohen në Agjenci bashkë me formularët e tjerë. 

Shoqëria për përfaqësim në sigurime dhe banka duhet të plotësojnë formularin ODZ1 për secilën shoqëri 

sigurimi për të cilën ato kryejnë aktivitete të përfaqësimit në sigurime, pra duhet të plotësojnë tabelën për çdo 

fletë pune të emërtuar si ODZ (emri i kompanisë). 

Të dhënat në formularin ODZ1 regjistrohen në baza tremujore kumulative, për periudhat  e ardhshme: 

Tremujori i  I 01.01 - 31.03 

Tremujori i II-të 01.01 - 30.06 

Tremujori  III -të 01.01 - 30.09 

Tremujori  IV 01.01 - 31.12 

2. Udhëzimet për plotësimin e Formularit ODZ1 



100. Numri i kontratave të lidhura - regjistrohet numri i kontratave të sigurimit që janë lidhur në tremujor (në 

bazë të klientëve të rinj ose kontratat e rinovuara). Në këtë parametër nuk përfshihen kontratat e përfunduara 

të tremujorin që janë anuluar ose pezulluar gjatë të njëjtës periudhë. 

Nëse bëhet sigurimi kolektiv dhe lëshohet vetëm një policë, atëherë ajo llogaritet vetëm një herë. 

Nëse kontrata mbulon ngjarjet e siguruara në lidhje me klasa të ndryshme të sigurimit, atëherë kontrata lidhet  

për çdo klasë të sigurimit, sipas ndarjes  së klasave të sigurimit nga ky model. 

Për sigurimin e jetës, për shembull, nëse lëshohet vetëm një policë për përdorim të përzier sigurimi e cila 

përfshin sigurimin shtesë të vdekjes si pasojë e aksident, atëherë ky parametër duhet të shfaqet si në vijim: 1 

1901, 1 në 1902 dhe 1 në 19. Nëse lëshohet vetëm një policë e sigurimit të jetës me një shtesë për sigurimin e 

aksidenteve dhe sigurimin shëndetësor vullnetar, atëherë ky parametër duhet të shfaqet si në vijim: 1 është 

shkruar në 191, 2 në 1902, dhe 1 in 19 

Shuma totale e këtij parametri është përmbledhur për të gjitha klasat e sigurimeve dhe përfaqëson numrin e 

kontratave të përfunduara, pavarësisht nëse polica mbulon rreziqet nga një ose më shumë klasa të sigurimit. 

200. Primi i shkruar bruto – regjistrohen të dhënat: 

- për sigurimin e jo-jetës, të gjitha shumat e primit (në mijë denarë) që janë ranë dakord (të polisuara) në 

periudhën aktuale të kontabilitetit (dhe duke iu referuar gjithë kohëzgjatjes së kontratës së sigurimit), 

pavarësisht nëse ato në tërësi ose pjesërisht i referohen periudhës së ardhshme të kontabilitetit.  

- për sigurimin e jetës, të gjitha shumat e shpërblimit (në mijë denarë) që duhen të paguhen (bazuar në 

dispozitat e kontratës së sigurimit) në kontabilitetin aktual në lidhje me të gjitha kontratat e sigurimit të 

përfunduara. Primi i shkruar bruto për sigurimin e jetës përfshin: primin e paguar menjëherë sipas kontratave 

për sigurim që ka hyrë në fuqi gjatë periudhës së kontabilitetit ose është këst primi i cili është maturuar për 

pagesë gjatë periudhës së kontabilitetit në rast se në përputhje me  kontratën e sigurimit është dakorduar  

pagesë me këste e primit. 

300. Provizioni  i realizuar - futet shuma e shpërblimeve të tremujorit (në mijëra Denarë) të cilat shoqëria për 

përfaqësim në sigurime dhe banka ka marrë ose kërkon nga kompania e sigurimeve, në përputhje me 

marrëveshjen me të cilën kompania për përfaqësimin në sigurime dhe banka kryejnë aktivitete të 

ndërmjetësimit. 

400. Provizioni i përllogaritur - futet shuma e kompensimeve të tremujorit (në mijëra Denarë), të cilat 

kompania për perfaqësim në sigurime dhe bankat do t’i realizojnë në përputhje me kontratat sipas të cilave 

shoqëria për përfaqësim në  sigurime dhe banka kryejnë punë në ndërmjetësim, duke supozuar se primi do të 

paguhet rregullisht në  afatin e dakorduar.  

 

 

 



II. Udhëzime për kompletimin e OBD1, OBD2, OBD4 dhe OBD 5  

1. Dispozitat e përgjithshme 

Shoqëria e brokerimit të sigurimit së pari e plotëson informacionin e kërkuar në faqe OBD Fillestare dhe i njëjti 

dorëzohet në Agjenci së bashku me formularët e tjerë.  

Shoqëria e brokerimit në sigurime duhet të plotësojë formularët OBD1 dhe OBD2 për secilën kompani sigurimi 

dhe / ose risigurimi për të cilën kryen brokerimin në sigurime , d.m.th.  duhet të plotësojë tabelat sipas secilës 

fletë pune të përcaktuar si OBD emri i kompanisë. 

Të dhënat në format OBD1 dhe OBD2 regjistrohen në baza tremujore kumulative, për periudhën e ardhshme: 

Tremujori i I 01.01 - 31.03 

Tremujori i II-të 01.01 - 30.06 

Tremujori i III-të 01.01 - 30.09 

Tremujori  i IV 01.01 - 31.12 

Të dhënat në modelin OBD4  regjistrohen në baza mujore për periudhat e mëposhtme: 

01.01-31.01         01.05-31.05                   01.09-30.09 

01.02-28.02         01.06-30.06                   01.10-30.10 

01.03-31.03          01.07-31.07                  01.11-30.11 

01.04-30.04           01.08-31.08                  01.12-31.12 

2. Udhëzimet për plotësimin e formularëve OBD1 dhe OBD2  

100. Numri i kontratave të lidhura - regjistrohet numri i kontratave të lidhura në tremujor (në terma të 

klientëve të rinj ose kontratave të rinovuara). Në këtë parametër nuk janë futur kontratat e lidhura në 

tremujorin e anuluar ose pezulluar të të njëjtës periudhë. 

Nëse bëhet sigurimi kolektiv dhe lëshohet vetëm një policë, ateherë ajo llogaritet vetëm një herë. 

Nëse kontrata mbulon ngjarjet e siguruara në lidhje me klasat e ndryshme të sigurimit, atëherë kontrata është 

lidhur në çdo klasë të sigurimit, sipas ndarjes së klasave të sigurimit nga ky model. 

Për sigurimin e jetës, për shembull, nëse lëshohet vetëm një policë për përdorim të përzier sigurimi i cili 

përfshin sigurimin shtesë të vdekjes si pasojë e aksident, atëherë ky parametër duhet të shfaqet si në vijim: 1 

në 1901, 1 në 1902 dhe 1 në 19. Nëse lëshohet vetëm një policë e sigurimit të jetës me një shtesë për 

sigurimin e aksidenteve dhe sigurimin shëndetësor vullnetar, atëherë ky parametër duhet të shfaqet si në 

vijim: shënohet 1  në 191, 2 në 1902, dhe 1 në  19 



Shuma totale e këtij parametri  përmbledhur për të gjitha klasat e sigurimeve perfaqëson numrin e kontratave 

të lidhura, pavarësisht nëse polica mbulon rreziqet e një ose më shumë klasave të sigurimit. 

200. Primi i shkruar bruto futet: 

- për sigurimin e jo-jetës, të gjitha shumat e kompensimit (në mijë denarë) që janë ranë dakord (të polisuara) 

në periudhën aktuale të kontabilitetit (dhe duke ju referuar gjithë kohëzgjatjes të kontratës së sigurimit), 

pavarësisht nëse ato në tërësi ose pjesërisht i referohen periudhës së ardhshme të kontabilitetit. " 

- për sigurimin e jetës, të gjitha shumat e primit (në mijë denarë) të maturuara (bazuar në dispozitat e 

kontratës së sigurimit) në periudhën përllogaritëse aktuale të kontabilitetit  në lidhje me të gjitha kontratat e 

sigurimit të lidhura. Primi i shkruar bruto për sigurimin e jetës përfshin: primin e paguar menjëherë sipas 

kontratave për sigurime që kanë hyrë në fuqi gjatë periudhës së kontabilitetit ose është këst për prim i cili 

është maturuar për pagesë gjatë periudhës përllogaritëse ose është këst për prim të maturuar për pagesë që 

ka qenë e detyrueshme për pagesë gjatë periudhës së kontabilitetit në rast se ajo është në përputhje me 

kontratën e sigurimit ku është parashikuar  pagesë me këste e primit. 

300. Provizioni i realizuar - futet shuma e shpërblimeve në tremujor (në mijëra Denarë) të cilat kompania e 

brokerimit në sigurime ka marrë ose kërkon nga Shoqëria e Sigurimeve, në përputhje me marrëveshjen me të 

cilën shoqëria e brokerimit të sigurimeve punon për ndërmjetësim. 

400. Provizioni i përllogaritur - futet shuma e kompensimeve në tremujor (në mijëra Denarë) që kompania e 

brokerimit të sigurimeve do të kishte marë në përputhje me marrëveshjen me të cilën shoqëria e brokerimit të 

sigurimeve kryen aktivitete të ndërmjetësimit, nën supozimin se primi  do të jetë i paguar siç duhet brenda 

afatit të caktuar. 

3. Udhëzime për plotësimin e formularit OBD4 

Përshkrimi i rreshtave 

Në rreshta futen të dhënat për secilën policë sigurimi për të cilën kompania për brokerim në sigurime: a. Ka 

polisuar; b. ka bërë pagesë; dhe c. ka transferuar një prim për  sigurime  gjatë muajit raportues. 

Për çdo policë, krijohet një resht  i posaçëm. 

Numri i rreshtave në raport varet nga numri i policave të sigurimit. 

Për shembull, nëse gjatë muajit lidhet një policë me prim një policë për sigurim me prim të shkruar bruto 1000 

denarë , por që nuk është paguar, të dhëna duhet të futen vetëm në kolonat: (100), (200), (300), (400), (500), 

(600) dhe (700) të tabelës, ndërsa fushat (800), (900), (1000), (1100) (1200) dhe (1300) nuk  plotësohen. Nëse 

primi është paguar gjatë muajit, përveç kolonave nga (100) deri në (700), të dhënat futen dhe në kolonat (800) 

dhe (900). Nëse transferohet primi në llogari të kompanive të sigurimit të cilat kanë lëshuar policën, atëherë të 

dhënat futen në të gjitha kolonat e formularit. 

Për një policë raportohet për aq kohë sa shoqëria e brokerimit në sigurime ka përgjegjësi për mbledhjen dhe 

transferimin e primit të sigurimeve. 



Përshkrimi i kolonave 

200. Emri i shoqërisë së sigurimit duhet të shkruhet emri i shoqërisë të sigurimeve që ka lëshuar  polisën e 

sigurimit. 

300. Numri i polisës duhet të futet  numri i polisës së sigurimit përcaktuar nga shoqëria e sigurimit e cila lëshoi 

polisën e sigurimit. 

400. Data e fillimit të sigurimit  futet data e fillimit të sigurimit e specifikuara në policën e sigurimit. 

500. Data e përfundimit të sigurimit futet data përfundimtare e sigurimit  specifikuar në policën e sigurimit. 

600. Shuma e primit të shkruar bruto do të përfshijë primin e dakorduar për sigurim të specifikuar në policën 

e sigurimit, të shprehur në denarë. 

700. Metoda e pagesës futet mënyra e rënë dakord për pagesën e primit sipas policës në mënyrë, si më 

poshtë: pagesë e menjëhershme ose me këste. 

800. Shuma e primit të mbledhur futet shuma e mbledhur e primit  për sigurime nga polica përkatëse e 

sigurimit,  shprehur në denarë. 

900. Data e pagesës futet  data e pagesës së primit nga kontraktori i sigurimit, domethënë personi që ka 

interes që primi për policën e sigurimit  të paguhet. 

1000. Shuma e primit e transferuar në kompaninë e sigurimit futet shuma në denarë që është transferuar nga 

shoqëria e brokerimit në sigurime në llogarinë e shoqërisë së sigurimit që lëshon policën përkatëse. 

1100. Data e transferimit  futet data e transferimit të shumës së rikuperuar nga ana e shoqërisë së brokerimit 

të sigurimeve në llogarinë  e shoqërisë së sigurimit që e ka lëshuar  policën e duhur. 

1200. Baza për transferimin e primit të mbledhur futet numri i faturës, numri i specifikimit, numrin e 

marrëveshjes së kompensimit / dhënies në bazë të së cilës shoqëria e brokerimit të sigurimit është e detyruar 

të transferojë shumën e mbledhur në llogari të shoqërisë së sigurimit. 

1300. Data e dokumentit për transferimin e primit të mbledhur futet data e marrjes së dokumentit të 

specifikuar në kolonën (1200) nga kompania  e brokerimit  në sigurime . 

4. Udhëzime për plotësimin e formularit OBD5  

Përshkrimi i rreshtave  

Në rreshta  futen të dhënat përmbledhëse për çdo kompani sigurimesh në veçanti. 

Për çdo kompani sigurimi krijohet një rresht i veçantë. 

Numri i rreshtave në raport do të varet nga numri i kompanive të sigurimeve për të cilat kompania e brokerimit 

të sigurimeve lidh kontratat e sigurimit, ka mbledhur dhe ka transferuar prim. 



Përshkrimi i kolonave 

200. Shoqëria e sigurimeve futet  emri  i shoqërisë së sigurimeve. 

300. Numri i kontratave futet numri i përgjithshëm i kontratave të lidhura brenda muajit. 

400. Shuma e primit të mbledhur futet shuma totale e primit të paguar gjatë muajit sipas policave të 

sigurimeve të lëshuara nga kompanitë e sigurimeve. 

500. Shuma e primit të transferuar futet shuma totale e primit të transferuar në muaj sipas policave të 

sigurimeve të lëshuara nga kompania e sigurimeve. 

 

 

 

 

 


