
 

Teksti i konsoliduar jozyrtar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 12/2011 dhe 50/2015) 

  

Në bazë të nenit 154 paragrafi 1 pika 3 lidhur me nenin 152 të Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" Nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005 (79/2007, 08/2008, 88/2008, 

56/2009 dhe 67/2010), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, në një mbledhje të mbajtur 

më 24.01.2010, miratoi: 

 

RREGULLORE 

mbi formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave të përfaqësuesve të sigurimeve, shoqërive të 

përfaqësimit të sigurimeve, brokerëve të sigurimeve, kompanive të brokerimit të sigurimeve dhe bankave 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

(1) Kjo Rregullore përshkruan formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave të përfaqësuesve të 

sigurimeve, shoqërive të përfaqësuesve  të sigurimeve, brokerëve në sigurime, kompanive të brokerimit të 

sigurimeve dhe bankave, nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (në tekstin e mëtejmë: Agjencia). 

(2) Regjistrat duhet të jenë publikë dhe do të jenë në dispozicion në formë elektronike në uebfaqen e Agjencisë.  

Neni 2 

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve mban regjistër të: 

1. përfaqësuesve  të sigurimeve (përcaktimi: PS); 

2. shoqërive të përfaqësuesve të sigurimeve (përcaktimi: SHPS); 

3. brokerë të sigurimeve (përcaktimi: BS); 

4. shoqërive të brokerimit në sigurime (përcaktimi: SHBS) dhe 

5. bankave të licencuara për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve (përcaktimi: BP).  

Neni 3 

Regjistrat e përmendur në nenin 2 të kësaj rregulloreje përmbajnë të dhëna për personat juridikë dhe personat 

fizikë që kanë marrë leje ose licencë nga Agjencia për kryrjen e veprimtarisë për përfaqësim në sigurime 

respektivisht  veprimtari  të brokerimit në sigurime (në tekstin e mëtejmë: subjekte). 

  

 



 

Neni 4 

(1) Regjistrimi i të dhënave në regjistrin përkatës bëhet në bazë të: 

1. vendimit (licencës, lejës) të lëshuar nga Agjencia, 

2. kërkesës dhe dokumentacionit përkatës të paraqitur nga subjekti për modifikimin e të dhënave të regjistruara 

në regjistër, si dhe 

3. sipas procedurës zyrtare  

(2) Të gjitha ndryshimet në të dhënat e regjistruara në regjistrin përkatës, bëhen në atë mënyrë që tek të dhënat 

që janë ndryshuar shënohet edhe data kur të dhënat e vjetra nuk janë më të vlefshme, data e fillimit të zbatimit të 

së dhënave të reja dhe përmbajtjes së të dhënave të reja.  

 (3) Agjencia, çdo subjekti, me rendin kronologjik të lëshimit të licencës, pëlqimit ose licencës për të kryer 

përfaqësimin e sigurimeve ose aktivitetet e brokerimit të sigurimeve, i cakton një numër rendor subjektit (në vijim: 

NRS). 

(4) Regjistrimi i të dhënave në regjistrin përkatës kryhet në një afat prej 24 orësh nga kryerja e ndryshimit.  

(5) NRS përbëhet nga dy pjesë: - përcaktimi i regjistrit të subjektit që regjistrohet dhe – numër rendor i regjistrimit  

në regjistër.     

REGJISTËR I SHOQËRIVE PËR PËRFAQËSIMIN NË SIGURIME  

Neni 5 

Në Regjistrin e shoqërive për përfaqësim në sigurime regjistrohen të dhënat e mëposhtme:   

• NRS; 

• Emri i plotë i shoqërisë për përfaqësim në sigurime dhe selia e saj, 

• Numri i identifikimit të subjektit; 

• Numri i vendimit me të cilin Agjencia i jep leje për të kryer aktivitete të përfaqësimit në sigurime (data e lëshimit 

të licencës dhe në cilat klasa të sigurimit); 

• Emri dhe mbiemri, respektivisht emri dhe selia e themeluesit të shoqërisë; 

• Emri dhe mbiemri i anëtarëve të organit drejtues të shoqërisë; 

• Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në kompani/ përfaqësues i licencuar i sigurimeve dhe NRS-ja e tij; 

• Data e përfundimit të kryerjes së aktivitetit të përfaqësimit të sigurimeve; 

• Numri zyrtar i telefonit dhe numri i faksit; 

• Email dhe adresa e faqes në internet të shoqërisë për përfaqësim në sigurime. 



REGJISTËR I SHOQËRIVE TË BROKERIMIT NË SIGURIME  

Neni 6 

Në Regjistrin e shoqërive të brokerimit në sigurime regjistrohen të dhënat e mëposhtme:   

• NRS; 

• Emri i plotë i shoqërisë të brokerimit  në sigurime dhe selia e saj, 

• Numri i identifikimit të subjektit; 

• Numri i vendimit me të cilin Agjencia i jep leje për të kryer aktivitete të brokerimit në sigurime (data e lëshimit të 

licencës); 

• Emri dhe mbiemri, respektivisht emri dhe selia e themeluesit të shoqërisë; 

• Emri dhe mbiemri i anëtarëve të organit drejtues të shoqërisë; 

• Emri dhe mbiemri i  brokerëve të siguruar të licencuar dhe NRS-ja e tij; 

• Data e përfundimit të kryerjes së aktivitetit të brokerimit të sigurimeve; 

• Numri zyrtar i telefonit dhe numri i faksit; 

• Email dhe adresa e faqes në internet të shoqërisë  për brokerim në sigurime. 

REGJISTËR I PËRFAQËSUESVE NË SIGURIME  

Neni 7 

Në Regjistrin e përfaqësuesve në sigurime regjistrohen të dhënat e mëposhtme:   

• NRS; 

• Emri dhe mbiemri i subjektit 

 data e lëshimit të licencës për përfaqësues në sigurime dhe në cilat klasa të sigurimit është dhënë licenca; 

 shoqëria e sigurimeve me të cilën është lidhur kontrata për përfaqësim në sigurime;  

 data e përfundimit të vlefshmërisë të liencës për përfaqësim të sigurimeve.  

 

REGJISTËR I BROKERËVE NË SIGURIME  

Neni 8 

Në Regjistrin e brokerëve në sigurime regjistrohen të dhënat e mëposhtme:   

• NRS; 



• Emri dhe mbiemri i subjektit 

 data e lëshimit të licencës për broker në sigurime; 

 data e përfundimit të vlefshmërisë të licencës për broker në sigurime.  

 

REGJISTËR I BANKAVE TË LICENCUARA PËR TË KRYER AKTIVITETE TË PËRFAQËSIMIT TË SIGURIMEVE  

Neni 9  

Në Regjistrin e bankave të licencuara për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve regjistrohen të dhënat 

e mëposhtme:   

• NRS; 

• Emri i plotë i bankës dhe selia e saj, 

• Numri i identifikimit të subjektit; 

• Numri i vendimit me të cilin Agjencia i jep leje për të kryer aktivitete të përfaqësimit në sigurime (data e lëshimit 

të licencës dhe në cilat klasa të sigurimit); 

 Numri i vendimit me të cilin Banka Popullore e RM-së i jep leje bankës për kryerjen e aktiviteteve të përfaqësimit 

në sigurime dhe datën e dhënies së licencës.  

 Data e përfundimit të vlefshmërisë të licencës.  

Neni 10 

Kjo rregullore hyn në fuqi nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

 

Nr. 0101-314/5  

Kryetar i Këshillit të Ekspertëve  

24.01. 2011 година  

Dr. Klime Poposki  


