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1.  Tregu i sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

Nga 31 dhjetori i vitit 2020, në tregun e sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut operojnë 
aktivisht 16 kompani apo shoqëri të sigurimeve, nga të cilat 11 ushtrojnë veprimtari të sigurimeve jo-
jetë dhe 5 shoqëri ushtrojnë veprimtari të sigurimeve të jetës (në tekstin që vijon: SHSJ). Numri i 
ndërmjetësve të sigurimeve (shoqëritë e brokerimit të sigurimeve (në tekstin që vijon: SHBS) dhe 
shoqërive të përfaqësimit të sigurimeve (në tekstin që vijon: SHPS) mbetet i pandryshuar dhe është 
40 SHBS dhe 10 SHPS. Në fushën e sektorit bankar, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (në tekstin 
që vijon: Agjencia) ka dhënë licenca për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit për 7 banka. 

Në vitin 2020, u realizua prim i shkruar bruto (në tekstin që vijon: PSHB) në shumën totale prej 
10.065 miliardë denarësh, që është një rënie e lehtë prej 4.89% krahasuar me PSHB-në e realizuar në 
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (2019: 10.583 miliardë denarë).  

Trendi pozitiv është i pranishëm në të dy segmentet e sigurimeve, në segmentin e sigurimeve jo-jetë 
është realizuar PSHB në shumën prej 8.325 miliardë denarësh (2019: 8.752 miliardë denarë) ose 
përfaqëson 82.71% të totalit të PSHB-së të sektorit të sigurimeve, që paraqet një rënie të vogël prej 
4.88% krahasuar me 4K2019. 

Në grupin e sigurimeve të jetës, PSHB-ja u realizua në një vlerë prej 1.740 miliardë denarësh (2019: 
1.830 milion denarë), që paraqet një rënie të lehtë prej 4.93%. Sigurimi i jetës merr pjesë me 17.29% 
në totalin e Primit të Shkruar Bruto (PSHB) në sektorin e sigurimeve. 

Struktura e PSHB-së gradualisht po ndryshon, në mënyrë që edhe pse sigurimi i auto-përgjegjësisë 
është akoma më i përhapur, pjesëmarrja e AP-së është në rënie. Nga ana tjetër, pjesëmarrja në 
sigurimet e jetës është vazhdimisht në rritje. Një sinjal i mirë për zgjerimin e mëtejshëm të ofertës së 
produkteve të sigurimeve është edhe sigurimi shtesë shëndetësor privat. 

Shkalla e zhvillimit të tregut të sigurimeve po përmirësohet dhe e njëjta gjë shihet përmes 
përmirësimit të shkallës së depërtimit dhe shkallës së dendësisë së shërbimeve të tij në treg. 

Brenda sistemit financiar maqedonas, sektori i sigurimeve është segmenti i tretë, sipas madhësisë së 
aseteve në sistemin financiar dhe karakterizohet nga një nivel modest i zhvillimit. Rreziqet nga 
sektori i sigurimeve për stabilitetin financiar janë të vogla. Kjo nga njëra anë është për shkak të 
lidhjes së dobët të këtij sektori me institucionet e tjera financiare, por kryesisht për shkak të aftësisë 
së lartë të aftësisë paguese dhe likuiditetit të sektorit (niveli i lartë i marzhit të aftësisë paguese dhe 
mbulimit të plotë të provigjoneve teknike me fonde të lejueshme). 

Sipas Strategjisë Kombëtare për Luftimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të 
miratuar në nëntor të vitit 2017 dhe duke pasur parasysh pjesën modeste të tregut të sigurimeve të 
jetës në portofolin e përgjithshëm në nivelin e industrisë së sigurimeve, vëllimin e transaksioneve, 
zonën gjeografike të origjinës së klientëve, llojin dhe karakteristikat e produkteve të sigurimit, 
kanalet e shpërndarjes, numrin e ushtruesve të funksioneve publike, etj., tregu i sigurimeve 
karakterizohet nga një rrezik i ulët i pastrimit të parave. 

 

 

 



4 
 

а. Produktet e sigurimit dhe operacionet e sigurimit: 

 

- Sigurimi i jetës në rast vdekje (sigurimi i rrezikut) - shuma e dakorduar e sigurimit i paguhet 
përfituesit të sigurimit vetëm në rast të vdekjes së të siguruarit në kohëzgjatjen e rënë 
dakord të sigurimit. Nëse i siguruari arrin të mbijetojë datën në të cilën skadon polica, i 
siguruari/përfituesi i sigurimit nuk ka të drejtën e pagesësë të shumës të siguruar. 

- Sigurimi i jetës në rast të mbijetesës - shuma e siguruar paguhet vetëm nëse i siguruari e 
mbijeton datën e dakorduar të specifikuar në policën e sigurimit. Nëse i siguruari vdes gjatë 
kohës së kontratës, përfituesi i policës së sigurimit nuk ka të drejtë të paguajë shumën e 
rënë dakord. 

- Sigurimi i përzier i jetës - është një kombinim i sigurimit të jetës në rast të vdekjes dhe 
sigurimit të jetës në rast të mbijetesës. Në rast të vdekjes së të siguruarit gjatë kohëzgjatjes 
së sigurimit, shuma e siguruar u paguhet anëtarëve të familjes së tij/përfituesve të sigurimit. 
Në rast të mbijetesës, shuma e siguruar së bashku me pjesën e fitimit i paguhet të siguruarit. 
Ky sigurim përdoret më shpesh nga i siguruari për shkak të ndërthurjes së kursimeve dhe 
mbrojtjes së familjes së të siguruarit në rast të vdekjes së tij. 

- Sigurimi i jetës kur rreziku i investimit është në ngarkim të policëmbajtësit. Sigurimi i jetës ka 
të bëjë me fondet e investimit kur i siguruari mban rrezikun e investimit, respektivisht është 
pjesë e kontratës së sigurimit të jetës në rast vdekjeje ose mbijetese, kur investimet bëhen 
në fonde investimi, ku i siguruari mbart rrezikun e investimit. Shuma e siguruar është vlera e 
portofolit të investimeve pas skadimit të sigurimit. Shuma e siguruar në rast vdekje është 
shuma e shumës së garantuar në rast vdekje dhe vlera e portofolit të investimeve. Shuma e 
garantuar në rast vdekje është një shumë monetare e përcaktuar nga një përqindje e 
caktuar e primit të përgjithshëm të rënë dakord për tërë kohëzgjatjen e kontratës së 
sigurimit të jetës. 

Ripagimi apo shpagimi i policës së sigurimeve është rasti kur kontrata e sigurimit nuk është më e 
vlefshme, respektivisht zgjidhet ose prishet dhe siguruesi i paguan kontraktuesit vlerën e ripagimit të 
policës, pra vetëm një pjesë të fondeve të paguara më parë, në përputhje me tabelat për vlerat e 
ripagimit. Kontraktori i sigurimeve ka të drejtën e ripagimit, zakonisht nëse janë paguar të paktën 3 
prime vjetore, por siguruesi gjithashtu mund të ofrojë një afat më të shkurtër, në përputhje me 
tabelat për vlerat e ripagimit dhe kushtet e sigurimit. 

Kapitalizimi është një rast kur kontraktori i sigurimit, nëse plotësohen kushtet për kapitalizim dhe me 
kërkesën e tij, përjashtohet nga pagesa e mëtejshme e primit, kontrata e sigurimit mbetet në fuqi, 
dhe shuma e siguruar zvogëlohet sipas tabelës së shumave të kapitalizuara. Prandaj, siguruesi është i 
detyruar të paguajë shumën e zvogëluar të siguruar nëse ndodh ngjarja e siguruar. 

Nëse kontraktori i sigurimeve për ndonjë arsye nuk mundet ose nuk dëshiron të paguajë primin e 
rënë dakord, ai mund të blejë ose kapitalizojë policën. Nëse polica e sigurimit anulohet, respektivisht 
polica është shpenguar, siguruesit i paguhet vlera e shpengimit të policës, respektivisht një pjesë e 
fondeve të paguara më parë, në përputhje me tabelat e vlerës së ripagimit/shpengimit. Nëse 
plotësohen kushtet për kapitalizim, kontraktori i sigurimeve përjashtohet nga pagesa e mëtejshme e 
primit. Polica e sigurimit mbetet në fuqi dhe shuma e siguruar zvogëlohet sipas tabelës së shumave 
të kapitalizuara. Siguruesi është i detyruar t'i dorëzojë kontraktorit të sigurimit tabelën e vlerave të 
ripagimit dhe tabelën e shumave të kapitalizuara gjatë lidhjes së kontratës së sigurimit të jetës. 

 



5 
 

 Tabela nr. 1. Shembuj të produkteve të sigurimit të jetës dhe vlerësime treguese të rrezikut 

Produkte Karakteristika Risku 

Produkte komplekse me llogari potenciale 
afatgjata të investimeve; dhe/ose produkte 
me rendimente të lidhura me funksionimin e 
aktivit themelor financiar 

ofron aftësinë për të ruajtur 
fonde/aktive dhe/ose fonde, mund të 
ofrojë mundësinë e transferimit të 
fondeve/aktiveve në policë 

risk më të 
madh 
 

Universal Life Kontroll i plotë ose i pjesshëm i klientit 
mbi investimet 

  

Variable Universal Life   

Wrapper Insurance   

Investment Linked Policies   

Unit Linked Policies   

Investment Linked Assurance Schemes   

Produkte të destinuara për individë me vlerë 
të lartë neto (HNW) ose produkte për individë 
përgjithësisht me një rendiment/kontribut të 
garantuar 

ofron aftësinë për të ruajtur 
fondet/aktivet, vetëm me një kufi të 
lartë për fondet e mbajtura 

risk më të 
madh/mesatari
sht të lartë 

Sigurimi individual i jetës/Produkt tradicional 
për tërë jetën  

Investime të menaxhuara nga siguruesi   

Produkt që paguan një përfitim periodik të të 
ardhurave për jetën e një personi 

ofron mundësinë për të ruajtur 
asetet/fondet, mund të ketë një kufi të 
lartë për pasuritë/asetet e mbajtura 

risk mesatar  

Anuitete fikse dhe të ndryshueshme investimet menaxhohen nga siguruesi 
 

  

periudha e akumulimit e ndjekur nga 
një periudhë likuidimi 

  

Produkt i krijuar për t'i dhënë dhuratë një 
individi ose një institucioni 

mund të ofrojë kapacitet për ruajtjen e 
fondeve/aseteve 

risk mesatar 

  investimet menaxhohen nga siguruesi   

Produkt i pajtuar nga një kompani/shoqëri për 
të paguar një përfitim periodik të të ardhurave 
për jetën e punonjësve 

zakonisht përdoret për kursimet e 
pensioneve dhe skemat e pensioneve 

risk më i vogël 

përgjithësisht i pajtuar nga një 
kompani/shoqëri në mënyrë që të 
sigurojë përfitime në të ardhmen për 
punonjësit e saj 

  

Anuitete në grup investime menaxhohen nga siguruesi   

Produkt që i paguan paushal, ose pagesa të 
rregullta (anuitet) përfituesit, në rast vdekjeje 
të të siguruarit, në rast të kujdesit afatgjatë 
ose sëmundjes kritike 

nuk ka mundësi për ruajtjen e 
fondeve/aseteve 

risk më i vogël 

në përgjithësi pagesa vetëm në rast të 
një ngjarje të veçantë të jashtme 

Jetë me afat/termin     

Kujdesi grupor afatgjatë     

Sëmundje kritike     

 

Burimi: Rekomandimet e FATF-së për mbikëqyrjen e bazuar në rrezik në fushën e sigurimeve të jetës 

Sipas analizës së rrezikut të produkteve të caktuara të sigurimeve nga FATF dhe duke marrë parasysh 
produktet e sigurimeve në treg, është arritur në përfundimin se produktet që kanë një komponent 
kursimi ose përbërës investimi janë më të rrezikshme se ato që nuk kanë karakteristika të tilla. Në 
tregun e sigurimeve në Maqedoni, pjesa e produkteve të sigurimeve pa një komponent kursimesh 
është e vogël. 
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Tabela nr. 2. Pasqyra e shitjes përmes kanaleve të shpërndarjes 

Kanale të shitjes 4K2020 4K2019 

PSHB pjesëmarrja PSHB pjesëmarrja 

shitja direkte 356.156 20,46% 292.891 16,00% 

Shoqëri brokerimi në sigurime  806.446 46,33% 791.924 43,26% 

Shoqëri të përfaqësimit në sigurime  205.328 11,80% 214.096 11,69% 

Banka (bazë) 223.538 12,84% 393.631 21,50% 

Përfaqësues në sigurime  149.022 8,56% 138.235 7,55% 

Gjithsej 1.740.490 100,00% 1.830.777 100,00% 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

Në shoqëritë e sigurimeve të jetës, kanalet e shpërndarjes në vitin 2020 janë: shitjet direkte me 
20.46%, SHBS me 46.33%, bankat me 12.84%, SHPS me 11.80% dhe agjentët/përfaqësuesit e 
sigurimeve me 8.56%. 

 

Tabela nr. 3. Pasqyra e rang listës të shoqërive të sigurimeve të jetës              (000 mkd) 

Nr. 
rendor  

Shoqëri Sigurimesh Primi i Shkruar Bruto Numri i kontratave 

4K2020 4K2019 Δ % 4K2020 4K2019 Δ % 

1 Kroacia Jetë 654.533 805.885 -18,78% 7.967 18.252 -56,35% 

2 Grave 534.483 548.376 -2,53% 1.288 2.219 -41,96% 

3 Viner Jetë 305.663 291.559 4,84% 4.346 2.774 56,67% 

4 Unika Jetë 182.689 147.842 23,57% 8.261 6.153 34,26% 

5 Triglav Jetë 63.136 37.127 70,05% 811 519 56,26% 

Gjithsej 1.740,50 1.830,79 -4,93% 22.673 29.917 -24,21% 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

  

Tabela nr. 4. Pasqyra e pjesëmarrjes të PSHB-së për çdo shoqëri                            (000 mkd) 

Nr. rendor Shoqëri Sigurimesh 4K2020 4К2019 

PSHB pjesëmarrje PSHB pjesëmarrje 

1 Kroacia Jetë 654.533 37,61% 805.885 44,02% 

2 Grave 534.483 30,71% 548.376 29,95% 

3 Viner Jetë 305.663 17,56% 291.559 15,93% 

4 Unika Jetë 182.689 10,50% 147.842 8,08% 

5 Triglav Jetë 63.136 3,63% 37.127 2,03% 

Gjithsej 1.740,50 100,00% 1.830,79 100,00% 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

 

Në portofolin e përgjithshëm të PSHB-së në shoqëritë e sigurimeve të jetës, Kroacia jetë ka 
pjesëmarrjen më të madhe me 37.61%, e ndjekur nga Grave Jetë me 30,71%, Viener Jetë me 
17,56%, Unika Jetë me 10,50% dhe Triglav Jetë me pjesëmarrjen më të ulët prej 3,63% . Si rezultat i 
pandemisë Kovid-19, pjesëmarrja në numrin e përgjithshëm të lidhjes së kontratave të sigurimit të 
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jetës në vitin 2020 u ul me 24.21% krahasuar me 4K2019, respektivisht  PSHB-ja në vitin 2020 pati 
një rënie të lehtë me 4.93% në krahasim me 4K2019. 

 

Tabela nr. 5. Numri i ripagimeve dhe pagimeve (dëmet e likuiduara)                                 

    4K2020   4К2019 

Numri i 
ripagimeve 

Dëme bruto të 
paguara 

(likuiduara) si 
një shumë e 

vetme 
 

Dëme bruto të 
paguara 

(likuiduara) si 
rezultat i 

ripagimeve 

Numri i 
ripagimeve 

Dëme 
bruto të 
paguara 

(likuiduara) 
si një 

shumë e 
vetme 

 

Dëme 
bruto të 
paguara 

(likuiduara) 
si rezultat i 
ripagimeve 

sigurimi total i 
jetës  

19 1.352 424.231 145.744 1.592 336.627 138.706 

sigurimi i jetës 
kur rreziku i 

investimit 
përballohet nga i 

siguruari  

21 118 12.419,00 9.568,00 41 10.315,00 8.451,00 

GJITHSEJ   1.470 436.650 155.312 1.633 346.942 147.157 

  

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

 

Nga të dhënat mund të konstatohen se numri i ripagimeve në periudhën nga viti 2019-2020 është në 
rënie.  

 Tabela nr. 6. Pasqyrë e primit të shkruar bruto me pagesa afatshkurtë 

 Gjithsej PSHB -jetë  PSHB me pagesa afatshkurtë Pjesëmarrje në 
përqindje në PSHB-në 
totale 

4K2020 1.740.000 258.651 14,86% 

4K2019 1.830.789 385.157 21,04% 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

 Në portofolin totoal të PSHB-së tek shoqëritë e sigurimeve të jetës në kontratat e pagesës 
afatshkurtë ato mund të jenë një produkt subjekti pët pastrim të parave dhe sipas të njëjtës analizë, 
subjektet ekonomike theksojnë se për shkak të kësaj ata kryejnë një analizë të intensifikuar të 
klientëve. Nga aspekti i mënyrës së pagesës së produkteve të sigurimit, produktet me pagesë 
afatshkurtër në vitin 2020 tregojnë një rënie të shprehur në PSHB. 

Procedura për pranimin në sigurime në shoqëritë e sigurimeve të jetës 

Pavarësisht nëse kontrata e sigurimit të jetës shitet drejtpërdrejt nga vetë Shoqëria ose përmes 

ndërmjetësve, vetëm Shoqëria është përgjegjëse për marrjen e një vendimi për pranimin në sigurim 

të çdo kontratë të të siguruarit/ kontrate të sigurimit. Gjegjësisht, sipas vlerësimit të rrezikut të 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të gjitha kontratat e sigurimit të jetës vlerësohen 

dhe aprovohen në mënyrë të centralizuar në Drejtorinë e Shoqërisë në momentin kur procesi i 

analizës dhe verifikimit nga personi i autorizuar për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
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financimit të terrorizmit dhe miratimin e të gjithë procesit nga menaxheri i pranimit të sigurimeve. 

Përmes kësaj mënyre të vendosjes së këtyre proceseve, Shoqëritë kanë krijuar mekanizma në 

mënyrë që të zvogëlojnë rrezikun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Shoqëritë e sigurimeve të jetës, përmes kanaleve të tyre të shpërndarjes së produkteve, zbatojnë 

masa dhe aktivitete për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit pas pranimit 

në sigurim, duke rritur kështu mundësinë e zbulimit në kohë të përpjekjeve të mundshme të 

pastrimit të parave dhe financimit. 

Pas lidhjes së kontratës së sigurimit, shoqëria e sigurimeve është plotësisht përgjegjëse për 

monitorimin e kontratës, si dhe për zbatimin e masave dhe aktiviteteve për parandalimin e pastrimit 

të parave dhe financimit të terrorizmit.                                                                                                                             

Tabela nr. 7. SHBS – Pjesëmarrja në PSHB dhe nr. i kontratave  

SHBS 4Q 2020 Pjesëmarrje në % 

Nr. i 
kontratave 

PSHB Nr. i 
kontratave 

PSHB 

AMG premium 0 0 0,00% 0,00% 

А-Tim 0 0 0,00% 0,00% 

VFP 2.365 748.767 84,59% 93,35% 

Delta-ins 0 528 0,00% 0,07% 

Euro eksperts 1 308 0,04% 0,04% 

Euromak 0 0 0,00% 0,00% 

In-broker 0 414 0,00% 0,05% 

JDB broker 0 0 0,00% 0,00% 

Legra 0 0 0,00% 0,00% 

Mobiliti 0 816 0,00% 0,10% 

Nashe Osiguruvanje 2 803 0,07% 0,10% 

Polida plus 6 516 0,21% 0,06% 

Seda broker 0 74 0,00% 0,01% 

Super Broker 0 0 0,00% 0,00% 

Korab Ins 0 0 0,00% 0,00% 

Certus 0 127 0,00% 0,02% 

Nov Osiguritelen Broker 0 129 0,00% 0,02% 

CBO BROKER 0 0 0,00% 0,00% 

ASUC BROKER 0 0 0,00% 0,00% 

Mega broker 35 2.862 1,25% 0,36% 

S.T.M broker Plus 0 0 0,00% 0,00% 

АМ Broker 12 2.109 0,43% 0,26% 

Via Broker 0 0 0,00% 0,00% 

Veber Gma 0 0 0,00% 0,00% 

SN osiguritelen broker 33 6.700 1,18% 0,84% 

Mak Trend broker 0 0 0,00% 0,00% 

Porshe broker 0 0 0,00% 0,00% 

Xhoker ins broker 7 355 0,25% 0,04% 

Еos broker 0 402 0,00% 0,05% 

Petrol – Oil broker SHA Shkup 0 0 0,00% 0,00% 

Riziko osiguruvanje SHА, Shkup 5 1.180 0,18% 0,15% 

Auron broker SHA, Strugë 0 0 0,00% 0,00% 

Vin broker SHA, Shkup 2 14.378 0,07% 1,79% 
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Brolins 18 9.296 0,64% 1,16% 

Makoas broker SHA Strumica 0 0 0,00% 0,00% 

Ensa broker 0 0 0,00% 0,00% 

Smart Mani Solushns SHA  Shkup 285 11.551 10,19% 1,44% 

Ibis osiguruvanje 19 687 0,68% 0,09% 

Alfa broker 0 0 0,00% 0,00% 

Omada osiguruvanje SHA Shkup 6 134 0,21% 0,02% 

Gjithsej 2.796 802.136 100,00% 100,00% 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

  

Në portofolin totol të SHBS-ve që shesin produkte të lidhura me sigurimin e jetës, përfshirë edhe 

datën 31.12.2020, pjesëmarrje më të madhe në PSHB ka VFP me 93.35% (85% të numrit të 

kontratave), e ndjekur nga Vin Broker me 1.79% (0.07% e numrit të kontratave), Smart Mani 

Solushns me 1.44% (10% e numrit të kontratave) dhe Brolins me 1.16% (0.64% e numrit të 

kontratave).  

Tabela nr. 8. SHPS - Pjesëmarrja në PSHB dhe nr. i kontratave 

SHPS 4Q 2020 Pjesëmarrje në % 

Nr. i 
kontratave 

Nr. i 
kontratave 

Nr. i 
kontratave 

PSHB 

Aktiva 5 3.828 0,03% 1,03% 

Trend Mr 11 5.489 0,07% 1,47% 

Lajons Ins 3 2.593 0,02% 0,70% 

Safe Life 502 118.016 3,11% 31,67% 

Fortis Pro 0 112 0,00% 0,03% 

Rea Inshurens Grup 0 0 0,00% 0,00% 

Lajf Vizion 15 15.467 0,09% 4,15% 

NLB banka 4.485 86.177 27,78% 23,13% 

Vash Prijatel 4 531 0,02% 0,14% 

Shparkase banka 2.381 10.319 14,75% 2,77% 

Femili Partner 123 58.252 0,76% 15,63% 

Halk banka 1.294 20.528 8,02% 5,51% 

Stopanska banka 7.089 44.250 43,91% 11,87% 

Komercialna banka  0 0 0,00% 0,00% 

Moe Osiguruvanje 1 652 0,01% 0,17% 

UNI banka  178 3.989 1,10% 1,07% 

TTK banka 53 2.437 0,33% 0,65% 

Gjithsej 16.144 372.640 100,00% 100,00% 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

 

Në portofolin e përgjithshëm të SHPS-së që shet produkte të lidhura me sigurimin e jetës, përfshirë 
edhe datën 31.12.2020, pjesëmarrjen më të madhe në PSHB e ka Safe Life me 31.67% (3.11% e 
numrit të kontratave), e ndjekur nga NLB Bank me 23, 30% (27.7% e numrit të kontratave), Femili 
Partner me 15.63% (0.76% e numrit të kontratave), Stopanska Banka me 11.87% (43.91% e numrit të 
kontratave), Halk Bank me 5.51% (8.08% e numrit të kontratave), Lajf Vizion me 4.15% (0.09% e 
numrit të kontratave) dhe Shparkase Bank me 2.77% (14.75% e numrit të kontratave). 
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Tabela nr.9.  SHBS –Pjesëmarrja në  PSHB jetë në PSHB-në e Shoqërisë     

 pjesëmarrje në PSHB jetë në PSHB-në totale të Shoqërisë 

SHBS për 4Q 2020 Gjithesj 
PSHB 

Gjithsej jo 
jetë 

Gjithsej 
jetë 

Pjesëmarrje 
në jo-jetë % 

Pjesëmarrje 
në jetë % 

AMG premium 7.358 7.358 0 100,00% 0,00% 

А-Tim 2.093 2.093 0 100,00% 0,00% 

VFP 994.701 245.934 748.767 24,72% 75,28% 

Delta-ins 30.133 29.605 528 98,25% 1,75% 

Euro eksperts 0 0 0 0,00% 0,00% 

Euromak 32.417 32.418 0 100,00% 0,00% 

In-broker 187.710 187.296 414 99,78% 0,22% 

JDB broker 16.560 16.560 0 100,00% 0,00% 

Legra 17.942 17.942 0 100,00% 0,00% 

Mobiliti 130.981 130.165 816 99,38% 0,62% 

Nashe Osiguruvanje 38.270 37.467 803 97,90% 2,10% 

Polida plus 59.654 59.138 516 99,14% 0,86% 

Seda broker 273.052 272.978 74 99,97% 0,03% 

Super Broker 71.913 71.913 0 100,00% 0,00% 

Korab Ins 36.578 36.578 0 100,00% 0,00% 

Certus 64.818 64.691 127 99,80% 0,20% 

Nov Osiguritelen Broker 0 0 0 0,00% 0,00% 

CBO BROKER 17.249 17.249 0 100,00% 0,00% 

ASUC BROKER 14.109 14.109 0 100,00% 0,00% 

Mega broker 35.629 32.767 2.862 91,97% 8,03% 

S.T.M broker Plus 0 0 0 0,00% 0,00% 

АМ Broker 92.614 90.505 2.109 97,72% 2,28% 

Via Broker 45.758 45.758 0 100,00% 0,00% 

Veber Gma 1.059 1.059 0 100,00% 0,00% 

SN osiguritelen broker 644.249 637.549 6.700 98,96% 1,04% 

Mak Trend broker 12.310 12.310 0 100,00% 0,00% 

Porshe broker 67.906 67.906 0 100,00% 0,00% 

Xhoker ins broker 41.877 41.522 355 99,15% 0,85% 

Еos broker 8.770 8.368 402 95,42% 4,58% 

Petrol – Oil broker SHA Shkup 20.719 20.719 0 100,00% 0,00% 

Riziko osiguruvanje SHА, Shkup 62.037 60.857 1.180 98,10% 1,90% 

Auron broker SHA, Strugë 14.389 14.389 0 100,00% 0,00% 

Vin broker SHA, Shkup 31.685 17.307 14.378 54,62% 45,38% 

Brolins 43.140 33.844 9.296 78,45% 21,55% 

Makoas broker SHA Strumica 32.457 32.457 0 100,00% 0,00% 

Ensa broker 8.356 8.354 0 99,98% 0,00% 

Smart Mani Solushns SHA  Shkup 11.551 0 11.551 0,00% 100,00% 

Ibis osiguruvanje 10.670 9.983 687 93,56% 6,44% 

Alfa broker 0 0 0 0,00% 0,00% 
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Omada osiguruvanje SHA Shkup 5.783 5.649 134 97,68% 2,32% 

Gjithsej 3.186.498 2.384.799 801.699 74,84% 25,16% 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

Portofoli i përgjithshëm i SHBS-ve tregon pjesëmarrjen në PSHB të jetës në totalin e PSHB-së të 
Shoqërisë, duke përfshirë edhe datën 31.12.2020, pjesëmarrje më të madhe të sigurimit të jetës në 
PSHB ka Smart Mani Solushns me 100%, e ndjekur nga VFP me 75.28%, Vin Broker me 45,38%, dhe 
Brolins me 21,55%. 

Tabela nr. 10. SHBS të cilat e arkëtojnë PSHB-në në llogari të tyre 

SHBS SHBS të cilat e arkëtojnë PSHB-në në llogari të tyre 

po jo 

AMG premium po   

А-Tim po   

VFP   не 

Delta-ins   не 

Euro eksperts po   

Euromak po    

In-broker po   

JDB broker po   

Legra   не 

Mobiliti po   

Nashe Osiguruvanje po   

Polida plus po   

Seda broker po   

Super Broker po   

Korab Ins po   

Certus po   

Nov Osiguritelen Broker po   

CBO BROKER po   

ASUC BROKER po   

Mega broker po   

S.T.M broker Plus po   

АМ Broker po   

Via Broker po   

Veber Gma po   

SN osiguritelen broker po   

Mak Trend broker po   

Porshe broker   не 

Xhoker ins broker po   

Еos broker po   

Petrol – Oil broker SHA Shkup po   

Riziko osiguruvanje SHА, Shkup po   

Auron broker SHA, Strugë po   

Vin broker SHA, Shkup po   

Brolins po   

Makoas broker SHA Strumica po   

Ensa broker po   

Smart Mani Solushns SHA  Shkup po   



12 
 

Ibis osiguruvanje po   

Alfa broker po   

Omada osiguruvanje SHA Shkup po   

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

Në portofolin e përgjithshëm ose totoal të SHBS-ve përfshirë edhe datën 31.12.2020 nga gjithsej 40 
– SHBS vetëm 36 arkëtojnë PSHB-në në llogarinë e tyre, ndërsa 4 të tjerët nuk e arkëtojnë PSHB-në 
në llogarinë e tyre. 

Tabela nr. 11. SHPS - pjesëmarrje në PSHB jetë në PSHB-në totale të Shoqërisë    

SHPS - 4Q 2020 pjesëmarrje në PSHB jetë në PSHB-në totale të Shoqërisë 

Gjithesj 
PSHB 

Gjithsej jo 
jetë 

Gjithsej 
jetë 

Pjesëmarrje në jo-
jetë % 

Pjesëmarrje në 
jetë % 

Aktiva 219.041 215.213 3.828 98,25% 1,75% 

Trend Mr 276.693 271.204 5.489 98,02% 1,98% 

Lajons Ins 63.526 60.933 2.593 95,92% 4,08% 

Safe Life 118.016 0 118.016 0,00% 100,00% 

Fortis Pro 4.179 4.067 112 97,32% 2,68% 

Rea Inshurens Grup 61.490 61.490 0 100,00% 0,00% 

Lajf Vizion 17.560 2.093 15.467 11,92% 88,08% 

NLB banka 128.312 42.135 86.177 32,84% 67,16% 

Vash Prijatel 11.352 10.821 531 95,32% 4,68% 

Shparkase banka 12.861 2.542 10.319 19,77% 80,23% 

Femili Partner 58.252 0 58.252 0,00% 100,00% 

Halk banka 46.330 25.802 20.528 55,69% 44,31% 

Stopanska banka 89.394 45.144 44.250 50,50% 49,50% 

Komercialna banka  47.290 47.290 0 100,00% 0,00% 

Moe Osiguruvanje 9.617 8.965 652 93,22% 6,78% 

UNI banka  3.989 0 3.989 0,00% 100,00% 

TTK banka 2.437 0 2.437 0,00% 100,00% 

Gjithsej 1.170.339 797.699 372.640 68,16% 31,84% 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

Në portofolin e përgjithshëm të SHPS pasqyrohet pjesëmarrja e PSHB-së në PSHB-në totale të 
Shoqërisë, përfshirë edhe datën 31.12.2020, pjesëmarrje më të madhe të sigurimit të jetës në PSHB 
ka Safe Life me 100%, Femili Partner me 100%, Uni Bank me 100%, TTK Banka me 100%, e ndjekur 
nga Lajf Vizion me 88.08%, Shparkase Bank me 80.23% dhe NLB Bank me 67.16%. 

b. Analizë e tregut të sigurimeve të jetës  

 

Sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, subjekt i 
mbikëqyrjes/kontrollit janë: 

- Shoqëritë e Sigurimit të Jetës - SHSJ dhe 

- ndërmjetësuesit e sigurimeve që ushtrojnë veprimtari të sigurimit të jetës 
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Për këtë qëllim, në vijim është paraqitur një analizë e detajuar e sektorit të sigurimeve në segmentin 
e ushtrimit të aktiviteteve të sigurimit të jetës. 

Parametrat e përdorur në kryerjen e analizës: 

 PSHB-ja dhe vëllimi i transaksioneve; 

 Numri i SHSJ-ve; 

 Llojet e produkteve; 

 Kanalet e shpërndarjes; 

 Legjislacioni 

 Kapaciteti i supervizionit/mbikëqyrjes. 

 

Tabela  nr. 12. Produktet e sigurimit (sigurimi i jetës)  

Produktet e sigurimit  4K2020 4K2019 4K2018 

Klasa të 
sigurimeve  

  PSHB në 
000 MKD 

Pjesëmarrje 
në % 

PSHB në 
000 MKD 

Pjesëmarrje 
në % 

PSHB në 
000 MKD 

Pjesëmarrje 
në % 

19+20+21 totali i 
sigurimit të 
jetës  

1.740.504 100,00% 1.830.789 100,06% 1.669.878 100,00% 

19 totali i 
sigrimit 
bazë të 
jetës  

1.323.491 76,04% 1.486.664 81,20% 1.392.248 83,37% 

19 sigurimi i 
përzier 

987.138 56,72% 1.000.851 54,67% 987.144 59,11% 

19 sigurimi i 
riskut 

181.009 10,40% 330.576 18,06% 259.934 15,57% 

19 mbijetesë 151.433 8,70% 151.806 8,29% 142.210 8,52% 

19 vdekje 
(gjatë 
gjithë jetës) 

3.911 0,22% 3.431 0,19% 2.960 0,18% 

19 totali i 
sigurimit 
shtesë  

115.271 6,62% 116.567 6,37% 110.152 6,60% 

20 martesë 
apo lindje  

0 0,00% 1.020 0,06% 889 0,05% 

21 Sigurimi i 
jetës ku 
rrezikun e 
investimit e 
mban i 
siguruari 

301.742 17,34% 226.538 12,37% 166.589 9,98% 

 Burimi: AMS – pasqyra kuartale 

Në vitin 2020, PSHB-ja u realizua në shumën prej 1,740 miliardë denarësh (2019: 1,830 miliardë 
denarë), që është një rënie e lehtë prej 4.93%. Në portofolin e përgjithshëm të PSHB-së (jetë dhe jo-
jetë), sigurimi i jetës merr pjesë me 17.29%. Pjesëmarrje më të madhe në grup ka produkti klasik - 
sigurimi i përzier me 56.72% të totalit të sigurimit të jetës, pasuar nga sigurimi i jetës kur rrezikun e 
investimit e mban i siguruari me 17.34% të totalit të sigurimit të jetës, pastaj sigurimi i riskut me 10, 
40% e sigurimit të përgjithshëm të jetës, sigurimi i jetës në rast të mbijetesës me 8.70% të totalit të 
sigurimit të jetës dhe sigurimit të jetës nga vdekja (gjatë gjithë jetës) me 0.22% të totalit të sigurimit 
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të jetës. Sigurimi shtesë në sigurimin e jetës merr pjesë me PSHB prej 115,271 milionë denarësh, që 
është 6.62% e totalit të sigurimit të jetës. 

Produkti Sigurimi i jetës ku rrezikun e investimit e mban i siguruari i quajtur unit linked, u shfaq për 
herë të parë në tregun tonë të sigurimeve në vitin 2015, por është rritur me shpejtësi sa i përket 
PSHB-së dhe pjesëmarrjes në totalin e sigurimve të jetës. Në vitin 2020, produkti merr pjesë në 
PSHB-në totale me 301.742 milionë denarë, respektivisht 17.34% të totalit të portofolit të 
sigurimeve të jetës. Në periudhën në vitin 2019, PSHB-ja merr pjesë me 226,538 milionë denarë, 
respektivisht me 12.38% të totalit të portofolit të sigurimeve të jetës.   

2. Regullativa dhe organet kompetente  

а. Drejtoria e Zbulimit Financiar (DZF) 

 

Me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 120/18) dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" 
nr. 275/19 dhe 317/20) rregullohen masat, veprimet dhe procedurat e ndërmarra nga subjektet dhe 
autoritetet dhe organet kompetente për të zbuluar dhe parandaluar pastrimin e parave, veprat 
penale të lidhura me to dhe financimin e terrorizmit. 

Neni 2, pika 9 e Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, përcakton 
"institucionet financiare" si subjekte që kanë detyrime për të marrë masa dhe veprime për të 
parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në alinenë v citohen shoqëritë e 
sigurimeve, SHBS-të, SHPS-të, brokerët e sigurimeve dhe agjentët apo përfaqësuesit në sigurime kur 
ushtrojnë aktivitete të sigurimit të jetës, respektivisht ushtrimin e përfaqësimit të sigurimeve ose 
ndërmjetësimit në lidhjen e kontratave të sigurimit të jetës. 

Në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, 

mbikëqyrja mbi zbatimin e masave dhe veprimeve kryhet nga organet mbikëqyrëse të referuara në 

nenin 146, paragrafi 1, përfshirë edhe Agjencinë. 

- Dorëzimi i të dhënave në Drejtorinë e Zbulimit Financiar 

Shoqëritë e sigurimeve që ushtrojnë veprimtari të sigurimit të jetës të dhënat e mbledhura për 

policat e kontraktuara të sigurimit të jetës i parashtrojnë pranë Drejtorisë në fund të ditës në formë 

elektronike në rastet e mëposhtme: 

për policat e sigurimit të jetës së lidhura me pagimin e primit për policat e sigurimit të jetës në 

shumën e barabartë ose më të madhe se 15,000 euro dhe pagesa në bazë të shpagimit, huasë ose 

mbijetesës e barabartë ose më e madhe se 15,000 euro në kundërvlerë të denarit, sipas kursit 

mesatar të këmbimit të Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën kur 

lidhet polica e sigurimit, respektivisht në ditën kur bëhet pagesa, përveç kontratave të sigurimit të 

jetës në rast të vdekjes – sigurimi i riskut dhe - për policat e lidhura të sigurimit të jetës nga një 

mbajtës i funksionit publik, pa marrë parasysh vlerën e shumës së siguruar. 

Sipas të dhënave dhe analizave të subjekteve të sigurimit të jetës, u konstatua si vijon: 
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Tabela nr. 13. Policat e sigurimit të jetës me një vlerë sigurimi prej 15,000 eurosh ose më shumë 

Shoqëritë e 
Sigurimeve  

Policat e sigurimit të jetës me një vlerë sigurimi prej 15,000 eurosh  
ose më shumë 

Viti 2020 1.671 

Viti 2019  3.243 
 

Brumi: DZF 

Shoqëritë e sigurimeve që ushtrojnë sigurimin e jetës i dorëzojnë Drejtorisë në fund të ditës në 

formë elektronike të dhënat e mbledhura për policat e konstraktuara të sigurimit të jetës me vlerë 

sigurimi në vlerë prej 15,000 eurosh ose më shumë, në kundërvlerë të denarit. Gjatë vitit 2020, në 

Drejtori janë dorëzuar një total prej 1,671 (në vitin 2019 gjithsej 3,243 raporte) raporte mbi policat e 

sigurimit të jetës të lidhura mbi kufirin e planifikuar. 

Tabela nr.14. Transaksione të dyshimta 

Shoqëritë e 
Sigurimeve 

Transaksione të dyshimta të parashtruara  në DZF nga Shoqëritë e Sigurimeve të Jetës  

Viti 2020 1 

Viti 2019  2 
Brumi: DZF 

Në vitin 2020, shoqëritë e sigurimeve që bëjnë sigurimin e jetës në Drejtorinë  e Zbulimit Financiar 

dorëzuan njoftim për 1 transaksion të dyshimtë, ndërsa për periudhën në vitin 2019, në Drejtorinë e 

Zbulimit  Financiar janë parashtruar 2 transaksione të dyshimta. 

3. Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve 

а. Lëndë e mbikëqyrjes dhe mbikëqyrje e bazuar në risk  

 

Agjencia është një organ i pavarur rregullator në tregun e sigurimeve që ushtron autorizime publike 

të përcaktuara me Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm në 

Qarkullim. 

AMS synon të kontribuojë në funksionimin ligjor dhe efikas të tregut të sigurimeve në vend, për 

rritjen dhe zhvillimin e tij të vazhdueshëm, për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të të 

siguruarit, si dhe për promovimin e stabilitetit financiar të vendit.  

Ligji për Mbikëqyrjen e Sigurimeve është korniza themelore ligjore që rregullon kushtet dhe 

mënyrën e ushtrimit së veprimtarive të sigurimeve dhe risigurimeve, mënyrën dhe kushtet e 

ushtrimit të veprimtarive të ndërmjetësimit të sigurimeve dhe zbatimin e mbikëqyrjes mbi 

aktivitetet e shoqërive të sigurimeve, SHBS dhe SHPS. 

Në përputhje me Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve, neni 158-b, AMS-ja ka kompetenca që të 

mbikëqyrë zbatimin e masave dhe veprimeve për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin 
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e terrorizmit në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe të Ardhurave të Tjera 

nga Krimi dhe Financimi i Terrorizmit . 

Një kornizë shtesë ligjore është Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve në pjesën që i referohet 

kontratave të sigurimit, Ligji për Shoqëritë Tregtare, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimin e Terrorizmit, etj. 

Tabela nr.15. Numri total i subjekteve në tregun e sigurimeve  

Viti 2020 (e azhurnuar me datën 30.3.2021) Numri i subjekteve  

Shoqëri të Sigurimeve të Jetës  5 

Shoqëri të Brokerimit në Sigurime (persona juridikë)  40 

Brokerë të licencuar të sigurimeve (persona fizikë) 542 

Shoqëri të Përfaqësimit në Sigurime (persona juridikë)  17(7 janë banka) 

Përfaqësues/Agjentë të licencuar të sigurimeve (persona fizikë) 1.338 

Gjithsej 1.942 
Burimi: AMS – pasqyra kuartale  

Në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, Agjencia 
është përgjegjëse për supervizionin/mbikëqyrjen e aktiviteteve të subjekteve të sigurimeve që 
shesin sigurime të jetës. Sipas të dhënave, këto janë 1,942 subjekte, nga të cilat 1,880 janë persona 
fizike (përfaqësues/agjentë ose brokerë). 

Agjencia për qëllimet e kësaj Strategjie përcakton kriteret e mëposhtme për zbatimin e mbikëqyrjes 
në terren. Subjektet që do t’i nënshtrohen mbikëqyrjes në terren klasifikohen në tre grupe (Grupi A, 
Grupi B, Grupi C) sipas nivelit të rrezikut. 

 Tabela nr.16. Grupet sipas nivelit të rrezikut dhe kritereve për periudhën e mbikëqyrjes në terren  

Grupe sipas 
nivelit të 
rrezikut 

Niveli i 
rrezikut 

Kritere Periudha e 
mbikëqyrjes në 
terren  

Grupi A I ulët  SHBS që kanë më shumë se 3% dhe më 
pak se 5% pjesëmarrje në PSHB-në totale 
për jetën në nivel të SHBS-ve 

 SHPS-të që kanë më shumë se 10% dhe 
më pak se 20% pjesëmarrje në PSHB-në 
totale për jetën në nivel të SHPS-ve 

Një herë në 9 vjet 

Grupi B Mesatar  SHBS që kanë më shumë se 5% dhe më 
pak se 10% pjesëmarrje në PSHB-në totale 
për jetën në nivel të SHBS-ve 

 SHPS-të që kanë më shumë se 20% 
pjesëmarrje në PSHB-në totale për jetën 
në SHPS 

Një herë në 7 vjet 

Grupi C I lartë  Të gjitha SHSJ 

 SHBS që kanë më shumë se 10% 
pjesëmarrje në PSHB-në totale për jetën 
në nivel të SHBS-ve 

Një herë në 5 vjet 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale  

Personat fizikë të licencuar nuk do t'i nënshtrohen mbikëqyrjes në terren nga Agjencia, 
respektivisht  ata kanë detyrime të respektojnë masat për pastrim parash dhe financim të terrorizmit 
të përcaktuara në marrëveshjet e bashkëpunimit nga subjektet juridike - subjekte të mbikëqyrjes 
(SHS, SHBS, SHPS). Respektivisht, Agjencia, përmes mbikëqyrjes së personave juridikë - subjekte të 
mbikëqyrjes, do të kontrollojë indirekt përmbushjen e detyrimeve kontraktuale të personave fizikë 
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të licencuar në segmentin e marrjes së masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit. 

Gjithashtu, bankat që janë të licencuara për të ushtruar funksionin e përfaqësimit të sigurimeve, 
nuk do t'i nënshtrohen mbikëqyrjes nga Agjencia, për shkak të faktit se ato mbikëqyren për të 
parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit nga Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

Për mbikëqyrje nga Agjencia mbeten 5 Shoqëritë e Sigurimeve dhe SHBS-së dhe SHPS-të që shesin 
sigurime të jetës, duke marrë parasysh kapacitetin e Agjencisë dhe analizën e bazuar në rrezik të 
përgatitur nga Agjencia në këtë segment. 

Sipas të dhënave për tre vitet e fundit që janë objekt i analizës për qëllimet e hartimit të kësaj 
Strategjie, përveç 5 shoqërive të sigurimit të jetës, duke parë kriteret se deri në çfarë mase SHBS-të 
dhe SHPS-të marrin pjesë në shitjen e sigurimeve të jetës (në aspekt të PSHB-së, në aspekt të numrit 
të kontratave, në aspekt të pjesëmarrjes së sigurimeve të jetës në portofolin e ndërmjetësuesit 
(tabelat nr. 7, 8, 9 dhe 11)), janë veçuar subjektet e mëposhtme për mbikëqyrje në terren: 

 

Tabela nr. 17. Subjektet për mbikëqyrje në terren në parandalimin e pastrimit të parave sipas grupeve sipas 

nivelit të rrezikut në periudhën e ardhshme, me kusht që pjesëmarrja e tyre në shitjen e sigurimeve të jetës të 

mos zvogëlohet 

Grupe sipas nivelit 
të rrezikut 

Emri i subjekteve Periudhë e mbikëqyrjes  

Grupi A  SHPS- Femili Partner Një herë në 9 vjet 

Grupi B  SHPS – Safe Life Një herë në 7 vjet  

Grupi C  SHSJ-Kroacia Jetë, Viner Jetë, Grave , Unika 
Jetë, Triglav Jetë  

 SHBS-FVP 

 

Një herë në 5 vjet 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale  

 

Subjektet e mbikëqyrjes që nuk plotësojnë kriteret për mbikëqyrjen në terren të përcaktuara në 
tabelën nr. 16 dhe nuk janë pjesë përbërëse e tabelës nr. 17, do të përfshihen eventualisht nga 
mbikëqyrja off-site, pasi Agjencia do të përcaktojë një Procedurë dhe metodologji për monitorimin 
off-site të subjekteve të sigurimit dhe të zbatojë mbikëqyrje të bazuar në rrezik dhe do të fillojë ta 
zbatojë atë. 

 

b. Mbikëqyrje në periudhën 2015-2020 

 

Tabela nr.18  Mbikëqyrje të zbatuara në periudhën 2015-2020 

Nr. 
rendor 

Shoqëri të 
Sigurimeve të Jetës  

Periudha 2015-2018 

1 Kroacia Jetë zbatimi i mbikëqyrjes off-site – segment programi për SPP dhe FT 

2 Viner Jetë zbatimi i mbikëqyrjes off-site – segment programi për SPP dhe FT 
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3 Unika Jetë zbatimi i mbikëqyrjes off-site – segment programi për SPP dhe FT 

4 Grave Jetë zbatimi i mbikëqyrjes off-site – segment programi për SPP dhe FT 
Burimi: AMS – pasqyra kuartale  

Sipas planeve vjetore për mbikëqyrjen në terren në periudhën 2015-2018, AMS-ja ka kryer gjithsej 4 
mbikëqyrje të plota në terren në shoqëritë e sigurimeve të jetës, duke përfshirë segmentin e 
parandalimit të pastrimit të parave duke kontrolluar pajtueshmërinë e shoqërive me ligjet dhe 
rregulloret, programi për SPP dhe FT, personat e autorizuar dhe kompetencat e tyre në pjesën e 
parandalimit të pastrimit të parave. Mbikëqyrësit nuk kanë konstatuar ndonjë konstatim dhe mbi 
këtë bazë nuk janë vendosur masa mbikëqyrjeje. 
 

Tabela nr.19  Mbikëqyrje të zbatuara në periudhën 2019-2020 

  

Nr. 
rendor 

Shoqëri të Sigurimeve të Jetës Periudha 2019-2020 

1 Kroacia Jetë zbatim i mbikëqyrjes të përbashkët në terren me DZF-në 

2 Viner Jetë zbatim i mbikëqyrjes të përbashkët në terren me DZF-në 

3 Unika Jetë zbatim i mbikëqyrjes të përbashkët në terren me DZF-në 

 

Burimi: AMS – pasqyra kuartale  

 
Gjegjësisht, në periudhën tetor 2019 - janar 2020, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe 

Drejtoria e Zbulimit Financiar zbaton mbikëqyrje të përbashkët në terren në tre Shoqëri të 

Sigurimeve të Jetës, përkatësisht: Kroacia Jetë, Viener Jetë dhe Unika Jetë. Në të tre shoqëritë nga 

zbatimi i mbikëqyrjes në terren, dolën procesverbale, në të cilët nuk u vendosën masa mbikëqyrjeje 

për faktin se nuk u gjetën parregullsi në aktivitetin e tyre. 

Agjencia përmes zbatimit të mbikëqyrjeve në periudhën 2019-2020 ka mbuluar rreth 70% të 

funksionimit të të gjithë tregut të sigurimeve të jetës në pjesën e zbatimit të masave dhe veprimeve 

që dalin nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit dhe për këtë 

qëllim në planin për mbikëqyrjen në terren për vitin 2021, është planifikuar të zbatohet një 

mbikëqyrje tjetër  në Grave Jetë (me të cilën do të mbulohej 98% të të gjithë tregut duke analizuar 

përmes kriterit PSHB dhe pranimit në sigurim), ndërsa Triglav Jetë sipas prioriteteve është 

planifikuar të jenë subjekt i mbikëqyrjes në vitin 2022. 

Me këtë mbulim të mbikëqyrjeve në segmentin e parandalimit të pastrimit të parave në sektorin e 
sigurimeve, Agjencia do të arrijë përmirësimin e politikave, procedurave dhe akteve të brendshme 
në vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe kontrollin e 
vazhdueshëm dhe ndërgjegjësimin në lidhje me vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. 
 
Në përputhje me dispozitat ligjore dhe në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit, Agjencia dhe 
Drejtoria e Zbulimit Financiare rregullisht shkëmbejnë planet e tyre vjetore për zbatimin e 
supervizionit/mbikëqyrjes. 

c. Aktivitete të planifikuara të AMS-së në periudhën 2021-2023 
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Agjencia ka emëruar dy mbikëqyrës, të cilët përveç aktiviteteve të tyre të rregullta, kryejnë edhe 

aktivitete në segmentin e mbikëqyrjes të SPPFT, nën koordinimin e koordinatorit të SSS. 

Duke pasur parasysh: 

 rrezikun e ulët të pastrimit të parave në sektorin e sigurimeve, në përputhje me Strategjinë 

Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit dhe 

 burimeve të kufizuara në dispozicion të AMS-së (për një total prej 1,942 subjekte në tregun e 

sigurimeve, vetëm dy mbikëqyrës për zbatimin e masave dhe veprimeve për segmentin SPP 

dhe FT). 

 analizën e bërë më sipër për rrezikun për sa i përket subjekteve ekonomike dhe produkteve 

të sigurimeve 

 

Agjencia përcakton obligimet prioritare vijuese në 3 vitet e ardhshme: 

1. në vitin 2021 zbatimi i mbikëqyrjes të Grave Jetë. 
2. në vitin 2021/2022, AMS-ja të kompletojë kornizën rregullatore në fushën e SPPFT, duke 

miratuar: 
a. Udhëzim për vlerësimin e rrezikut nga pastrimi i parave dhe financimin e terrorizmit dhe 

administrimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për subjektet 
nën mbikëqyrjen e Agjencisë, 

b. Strategji të Agjencisë në fushën e mbikëqyrjes për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimin e terrorizmit për periudhën 2021-2023 

c. Procedurë dhe metodologji për monitorimin off-site të subjekteve të sigurimit dhe 
zbatimin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, 

d. Azhurnim të procedurës ekzistuese për mbikëqyrjen në terren të shoqërive të sigurimeve, 
SHBS-ve, SHPS-ve, brokerëve të sigurimeve dhe përfaqësuesve/agjentëve të sigurimeve, 
kur kryejnë aktivitete të sigurimit të jetës, respektivisht  ushtrimin e përfaqësimit të 
sigurimit ose ndërmjetësimin në lidhjen e kontratave të sigurimit të jetës. 

e. në vitin 2022 të zbatohet mbikëqyrje e Triglav Jetë, duke u përfshirë kështu për 3 vjet të 5 
Shoqëritë e Sigrimeve të Jetës që shesin policat e sigurimit të jetës në vend; 
 

3. në vitin 2022 të zbatohet mbikëqyje e VFP OBD, si kanali më dominues për shitjen e 
policave të sigurimit të jetës; 

4. në vitin 2023 të zbatohet mbikëqyrје e SHPS Safe Life, si kanali më dominues i avokimit 
për shitjen e policave të sigurimit të jetës; 

5. Rritja e ndërgjegjësimit të industrisë për masat dhe veprimet kundër pastrimit të parave 
dhe vlerësimi efektiv i rrezikut duke organizuar seminare të përbashkëta AMS dhe DZF me 
industrinë. 

6. Trajnime intensive dhe trajnime profesionale për mbikëqyrësit në mënyrë që të zbatohet 
në mënyrë efikase dhe adekuate mbikëqyrja e zbatimit të masave dhe veprimeve të 
përcaktuara me ligj për parandalimin e pastrimit të parave. 

 

 

                                                                                                   Kryetari i Këshillit të Ekspertëve 

Kërste Shajnoski 

,  
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