Historia e VIG
Viena Insurance Group eshte krenare per historine dhe traditen e saj, gati 190 vjecare.

1824-1938

1939-1955

1956-1989

1990-2007

2008- Sot

1824-1938
•

•

Rrenjet e grupit te sigurimeve datojne qe nga viti 1824, ku u themelua grupi
me i vjeter i sigurimeve, Wiener Stadtische Austria, dhe nga i cili u formua me
vone Vienna Insurance Group.
Ne 1898, lindi paraardhesi i trete i Vienna Insurance Group.

1939-1955
•
•
•

Kolapsi i ekonomise Austriake ne fillim te Luftes se II Boterore e la Wiener
Stadtische ne prag te rrenimit.
Ne 1947, kompania nderroi emrin ne “Wiener Stadtische Wechselseitige
Versicherungsansatalt”
Ndertesa e pare e larte ne Austri – RINGTURM

1956-1989
•
•

Ne 1958 – vit nga i cili fillojne statistikat e Shoqates Austriake te Sigurimit –
primet ne Austri ishin te barabarta me vleren equiavalente te 202 Milion Euro
te diteve te sotme.
Hapat fillestare drejt zgjerimit – ne 1964, Wiener Stadtische firmosen nje
marreveshje bashkepunimi me kompanine e jetes Jupiter, dhe ne 1966 bleu
40% te aksioneve te Osterreich Volksfursorge AG”

1990-2007
•
•

Ringturm – Zyrat Qendrore te
VIG

Zgjerimi ne Europern Qendrore-Lindore – Wiener Stadtische mori pjese ne
themelimin e kompanise se sigurimit Cekosllovake Kooperativa ne Bratislave, 1
vit pas renies se Perders se Hekurt
Prezantimi i grupit si brand “Vienna Insurance Group” u be ne fillim te 2006.
Vienna Insurance Group eshte nje familje e madhe, ne te cilen cdo kompani e
grupit mban emrin e saj si brand dhe gjithashtu VIG si brand te grupit (si emer
familje).

2008- Sot
•
•
•

Bashkepunimi me Erste Group dhe rritja e biznesit te sigurimeve
Nje rritje e suksesshme kapitali, pavaresisht krizes ekonomike. Krijohet VIG RE
VIG blen kompani ne te gjitha vendet e Europes Qendrore dhe Lindore

Ringturm i veshur me art - 2019

Historia e Intersig VIG
2001
Intersig u themelua ne 2001 nga nje grup aksioneresh vendas te cilet moren licensen per nje kompani Jo-Jete ne Republiken e
Shqiperise.

2001-2011
Intersig pati nje rritje te qendrueshme ne market share.
Viena Insurance Group bleu shumicen e aksioneve te Intersig Sh.a,
ne baze te nje marreveshje te firmosur ne 24 Gusht 2011 ne Tirane

2011 – Sot
Aktualisht, VIG zoteron 90% te aksioneve te Intersig VIG. Intersig ka nje logo te re dhe fakti qe eshte ne zoterimin e VIG, ka
influencuar ne permiresimin e produkteve dhe sherbimeve te ofruara. Intersig VIG ka reformuar shume procese. Intersig ka
investuar ne permiresimin e kualitetit te stafit dhe dixhitalizimin e shume proceseve. Produkte te reja si Sigurimi i Shendetit, Easy
Casco etj jane bere pjese e portofolit te Intersig VIG.

Intersig VIG - Misioni
• Vizioni
Vizioni yne eshte qe te jemi kompania e sigurimit me e besuar dhe e preferuar ne treg

• Misioni
Ne jemi te dedikuar per te qene kompania lider ne Shqiperi ne saje te produkteve kompetitive dhe sherbimit me
kualitet qe ofrojme. Ne kujdesemi per njerezit ne vecanti. Jemi te dedikuar ndaj te drejtes, bashkepunimit, partenritetit,
respektit reciprok, transparences dhe nje marredhenie te qendrueshme.
Kjo eshte ambicia jone per te krijuar nje biznes me atraktiv dhe nje mjedis favorizues per te punuar ne menyre qe te
siguroje suksesin.
Ne krijojme vlera solide.
Ne jemi te orientuar drejt nje rritje dhe fitimi te qendrueshem, ku synohet rritja e fuqise tone financiare.
Ne duam te jemi afer klienteve tane bazuar ne praktikat me te mira ne linja te ndryshme biznesi. Keto programe dhe
praktika na sigurojne ‘customer care’ me sherbimin me te mire dhe sherbime inovative me cmime optimale.
Ne jemi te ndergjegjshem per CSR, dhe eshte arsyeja pse ne jemi te angazhuar ne programe sociale dhe projekte
dedikuar atyre me mundesi te pakta, dhe femijeve, te cilet do te jene e ardhmja jone.

Premtimi yne: Make Life Easy!
Premtimi I VIG: Protecting What Matters!

VIG mission statement

Celesi i Suksesit
•

Menaxhimi eshte I motivuar dhe ambicioz per zhvillimin e kompanise dhe per te arritur nje
market share te rendesishem ne tregun e sigurimeve te shqiperise

•

Stafi yne eshte I kualifikuar dhe me eksperiencen e nevojshme per shitjen e te gjitha
produkteve te sigurimeve, dhe ato te cilat jane te specifikuara per tregun vendas.

•

Nje vemendje e vecante i eshte kushtuar klienteve dhe partnereve tane, bazuar ne Standartet
Profesionale te Kompanise.

•

Ne mundesojme pagesen e menjehershme te demeve por gjithashtu tregohemi te ftohte
ndaj rasteve te mashtrimeve ne sigurim.

Struktura e Aksionereve
VIG

Z.Gentian Sula

10%

90%

Struktura e Keshillit Mbikeqyres dhe e Bordit te Drejtoreve
Keshilli Mbikeqyres

Pozicioni

Bordi Drejtues

Pozicioni

Mr. Peter Hoefinger
Mr. Christoph Rath
Ms. Michael Hack

Kryetar
Zv. Kryetar
Anetar

Mr. Gentian Sula
Mrs. Fitnete Sulaj
Mr. Fatmir Berdica

Drejtor I Pergjithshem
Anetar Bordi
Anetar Bordi

Intersig ne Shqiperi
Zyrat Qendrore te Intersig VIG jane ne Tirane dhe Intersig VIG eshte I
perfaqesuar ne te 13 rajonet e Shqiperise
Kompania operon ne bazen e nje rrjeti te gjere te degeve, agjencive dhe pikave
te shitjes
Ne fund te 2018, kompania ka punesuar nje numer prej rreth 138 punonjesish

Tregu per Primet e Shkruara Bruto
Intersig ka 11% te tregut per Primet e
Shkruara ne vitin 2018 me rreth 13,7
mil euro.

11%

89%

Intersig VIG

Other

Intersig ka paguar rreth 4.9 Mil Euro Deme gjate vitit
2019. Numri i kerkesave te Demeve te paguara nga
Intersig gjate 2018 eshte 9’716 ose 23% e te gjithe
kerkesave te tregut.

Demet e paguara ne Vlere

Demet e Paguara ne Numer

8%

Intersig
23%
Te Tjeret
77%

92%

Intersig VIG

Others

Intersig

Te Tjeret

INTERSIG VIG – Primet e Shkruara Bruto (EURO)
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Intersig VIG gjate vitit 2018 ka shkruar rreth 13.75 milion Euro prime. Numri i kontratave te
realizuara eshte 130 mije ose 5 % me shume se 2017.
Viti

2013

Prime Mil Euro

6.28

2014

2015

2016

2017

10.38

12.09

12.32

12.80

2018
13.75

Intersig VIG gjate vitit 2019 ka planifikuar te realizoje 15 milion Euro Prime te shkruara. Plani ne
vijim eshte si me poshte:
VITI
PLANI PRIME MIL EURO

2019
15.00

2020
15.76

2021
16.56

Staf I ri
•

Kombinimi I stafit te ri ne moshe me menaxhere te cilet kane
eksperiencem,

•

Fokus ne stafin e ri

•

Trajnime te vazhdueshme

•

Mundesi te barabarta per karriere

•

Motivim I larte

Pergjegjesia sociale
Ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes, Intersig VIG ne Dhjetor 2018 shperndau dhurata per femijet me aftesi te
kufizuara dhe ata qe vijne nga familje ne nevoje ne Qendren Sociale Multidisiplinare.
Gjithashtu nje sere eventesh kulturore dhe artistike jane mbeshtetur nga Intersig VIG. Gjithashtu si zakonisht eventet
nuk kane munguer per diten e 7-8 Marsit dhe 1 Qershorit;.

Edicioni I 9 & 10 I panairit “Work and Study”
Intersig VIG, ne kater vitet e fundit ka marre pjese ne panairin e punes “ Work and Study”. Ky panair
shihet si nje mundesi e madhe nga Qeveria Shqipetare per te punesuar profesionistet e duhur.
Organizuar nga: Bashkia Tirane, Ministria e Arsimit dhe Sportit ne bashkepunim te ngushte me Dhomen e
Tregtise.
Qellimi I panairit: Organizuar per te sjelle nje epoke te re, me qellimin per te permbushur kerkesat per
pune. Eshte pare si e nevojshme nga qeveria keto 10 vitet e fundit per te gjetur personelin e duhur, qe
kerkohet nga kompanite.

Trajnime me Deget
Stafi I Zyrave Qendrore te Intersig VIG ka zhvilluar dy takime me Drejtoret e Degeve te kompanise per te diskutuar ne

lidhje me problematika te ndryshme dhe per ti dhene zgjidhje.

Raporti i Auditit

Raportet Financiare

Raportet Financiare

Treguesi i Likuiditetit
Liquidity Ratio

2018

AKTIVET
Mjete Monetare dhe Ekuivalente
Depozita me Afat nga Bankat
Llogari te Arketueshme nga Sigurimet
Aktive te tjera
Totali i Aktiveve Financiare

ASSET
Cash and Cash equivalent
Time Deposits
Insurance Receivables

DETYRIMET
Detyrime nga Kontratat e Sigurimit
Depozita Risigurimi
Detyrime te Tjera
Totali i Detyrimeve

LIABILITIES
Insurance Contract Liabilities
Reinsurance Deposits
Other related liabilities
Total Liabilities

Total Financial Assets

Norma Likuiditetit (Liquidity Ratio)

* Norma e Likuiditetit per vitin 2018 eshte me e madhe se >1.

(mije lek/Thousand ALL)
54,627.0
24,017.0
56,504.0
24,017.0
159,165.0

44,344.0
7,257.0
103,881.0
155,482.0
102%

Departamenti i Auditit te Brendshem

Raport i permbledhur i rezultateve te Auditimit te Brendshëm për vitin 2018
Aktiviteti i Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2018 në shoqërinë Intersig VIG është kryer në përputhje
me Planin Vjetor te Auditit te Brendshëm, të miratuar në Mbledhjen e Këshillit Mbikqyres të shoqërisë.
Kryerja e angazhimeve audituese është bazuar në Kartën e Auditit te Brendshem, në Manualin e Auditit
te Brendshëm, në Parimet kryesore e Auditit te Brendshëm të Vienna Insurance Group dhe në
Rregulloren Nr. 153 të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare “Për veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të
Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në shoqërinë e sigurimit”.
Gjate vitit 2018 Departamenti i Auditit te Brendshem ka audituar aktivitetet e shitjes dhe marrjes ne
sigurim, të administrimit, të menaxhimit të riskut, të trajtimit të demeve, të risigurimeve, të finances dhe
te teknologjise se informacionit, duke mbuluar kështu plotësisht të gjitha fushat e veprimtarisë së
shoqërisë.
Departamenti i Shitjes , Aktivitetet e shitjes ne shoqeri menaxhohen dhe realizohen nga Departamenti
i Shitjes në Drejtorinë e Përgjithshme dhe nga Degët e Shitjeve të cilat përmbajne në strukturën e tyre
agjentët e shitjes dhe ndërmjetesit e tjerë të shoqerise Intersig VIG.
Kontrollet e Auditit te Brendshëm për vitin 2018 në aktivitetet e shitjes janë fokusuar në zbatimin
rregullores se brendshme të shoqerisë, rregjistrimin e saktë dhe pa vonesa te policave ne programin e
shitjes, arketimin e primeve vecanerisht per produktet vullnetare, menaxhimin e llogarive te
paradhenieve per shitjen, menaxhimin e komisioneve dhe bonuseve te shitjes, procedurat e marrjes se
agjenteve te rinj dhe largimin e agjenteve egzistues, etj.
Kontrollet e shitjes se produkteve te detyrueshme, TPL, Karton Jeshil dhe Kufitare janë përqëndruar
më së shumti tek risqet e mundshme që shfaqen si pasojë e gabimeve në rregjistrimet e policave të
shitura në programin e shitjes, në saktesinë e te dhënave lidhur me kategorinë e automjetit, periudhen
e sigurimit etj.
Departamenti i Marrjes ne sigurim dhe Menaxhimit te riskut. Aktiviteti i marjes ne sigurim dhe ai I
menaxhimit te rriskut gjate vitit 2018 kane funksionuar te harmonizuara me njera tjetren. Per cdo rast
Komitet i Menaxhimit te Riskut ka analizuar risqet e mundshme dhe ka miratuar marrjen ne sigurim dhe
ofertat per percaktimin e primit ne perputhje me rregulloren e brendshme dhe urdhrat e Bordit te
Drejtoreve te nxjerra per kete qellim. Shoqeria i ka kushtuar vemendje dhe ka permiresuar
dokumentacionin e nevojshme per analizimin e risqeve te dokumentave te marrjes ne sigurim te
pronave.
Departamenti i Administrimit, Angazhimi i auditimit ne kete departament gjatë vitit 2018 eshte
fokusuar ne: rakordimet mujore te agjenteve te shitjes me deget dhe me drejtorine e pergjithshme; ne
analizimin, ndjekjen dhe arketimin e primeve e paarketuara; ne kontrollin e inventarimin fizik te policave
gjendje te furnizuara tek agjentet e shitjes; ne zbatimin e procedurave per leshimin e policave dublikate
dhe anullimin e policave; ne funksionimin e programit Edusoft per administrimin e policave (rregjistrimi
dhe raportimi ne nivel police, i primeve, arketimeve, debitoreve, komisioneve dhe inventarit); si dhe ne
llogaritjen e komisioneve dhe bonuseve ne perputhje me urdhrat e brendshme te Bordit te Drejtoreve
te Shoqerise.
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Departamenti i Ri-sigurimeve , Nga kontrollet e kryera ne kete department, ka rezultuar se veprimtaria
e risigurimit ka funksionuar e bazuar ne Ligjin Nr. 52, datë 22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit
dhe risigurimit”, ne Rregulloren nr.85/1 date 30.09.2015 e ndryshuar, ne Rregulloren e Grupit VIG per
Risigurimet dhe ne marreveshjet e lidhura ndermjet shoqerise dhe risiguruesve perkates. Partneri
kryesor per aktivitetin e risigurimeve eshte VIG-RE i cili eshte pjese e Vienna Insurance Group.
Partneret e tjere jane perzgjedhur dhe miratuar bazuar ne rankimet nderkombetare te institucioneve
nderkombetare per shoqerite e risigurimeve. Lista e risiguruesve eshte perditesuar periodikisht ne
perputhje me rregulloren e brendshme te Grupit VIG.
Kontrollet e auditit te brendshem kane konsistuar ne perpushmerine ligjore dhe te zbatimit te
rregulloreve ne fuqi, njoftimin ne kohe dhe miratimin nga ana e Departamentit te Risigurimeve te Grupit
VIG lidhur me risqet e mundshme dhe percaktimin e ofertave. Gjithashtu jane audituar raportimet
periodike në Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare dhe në Grupin VIG lidhur me objektet dhe kontratat e
risigurimeve.
Departamenti i Trajtimit te Demeve, Funksionet e trajtimit te demeve, te administrimit financiar dhe
te teknologjise se informacionit jane transferuar ne nje kompani sherbimi, VIG Services Shqiperi.
Kriteret e ofrimit te sherbimeve te transferuara dhe treguesit e performances jane te percaktuara ne
Marreveshjen e Nivelit te Sherbimit (SLA Agreement) ndermjet shoqerise Intersig VIG dhe VIG Services
Shqiperi. Kjo marreveshje eshte perditesuar ne muajin Tetor 2017.
Auditimet e realizuara gjate vitit 2018 ne aktivitetin e trajtimit e menaxhimit te demeve jane fokusuar ne
zbatueshmerine e ligjeve ne fuqi, Rregulloreve te AMF per trajtimin e vleresimin e demeve si dhe
zbatimun e Rregulloreve te brendshme te miratuara nga shoqeria. Kontrollet e Auditit te Brendshem
gjate vitit 2018 kane synuar te mbulojne te gjitha llojet e demeve, si ato material, motorrike (Kasko dhe
TPL); demet e prones, ashtu edhe demet jomateriale, shendetsore nga TPL, dhe demet e sigurimit
privat te shendetit. Kontrollet e kryera ne Departamentin e Demeve, VIG Services, jane fokusuar ne
korrektesine e ekspertimit dhe saktesine e vleresimin te demeve; ne funksionimin e kontrollit te
proceseve te trajtimit te demeve brenda departamentit; ne kohezgjatjen e trajtimit te demeve dhe ne
kujdesin per klientin.Gjate auditimeve jane kontrolluar si databaza elektronike, rregjistrimet ne
programin e demeve dhe dokumentat e skanuar elektronikisht. Eshte konrtolluar dokumentacioni fizik i
arkivuar i dosjeve te demeve, lidhur me krahasimin e perputhshmerine e tyre, me dokumentacionuin e
kerkuar ne rregullore, si dhe me dokumentat elektonike te rrregjistruara ne programin e trajtimit te
demeve.
Kontrollet ne trajtimin e demeve materiale nga produktet e detyrueshme kane konsistuar ne: afatet e
rregjistrimit dhe trajtimit ne perputhje me rregulloret e AMF: ne problematikat lidhur me funksionimin
dhe permiresimin e programit informatik te trajtimi te demeve; ne referencat dhe manualet e cmimeve
te perdorur per vleresimin e sakte dhe te drejte te demeve ,si dhe te kryerjes ne kohe te pageses se
demshperblimit.

Departamenti i Finances Vig.S. Kontrollet jane fokusuar per saktesine e rregjistrimeve ne programin
e kontabilitetit SAP, dhe ne plotesimin me dokumentacionin e kerkuar per transaksionet financiare te
rregjistruara bazuar ne rregulloret te brendsheme te shoqerise dhe te VIG Services. Jane kontrolluar
gjithashtu zbatimi i afateve te raportimit, per insitucionet jashte shoqerise si (AMF, DPT, Drejtoria e
Pastrimit te Parave etj.) Jane kontrolluar dhe raportimet e brendshme te departamintit te finances ,
Raport i permbledhur për vitin 2018
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lidhur me analizat raportet dhe evidencat financiare, per Departamentet e tjera, per Bordin Drejtues dhe
Keshillin Mbikqyres te shoqerise Intersig VIG.
Departamenti i Teknologjise se Informacionit Vig.S, gjate vitit 2018 eshte audituar lidhur me
shfrytezimin e sistemeve dhe programeve informatike ne perputhje me rregulloren e brendshme te VIG
Service dhe te rregulloreve e udhezimeve te shoqerise Intersig VIG, Jane kontrolluar aktivitetet lidhur
me implementimin e programit te ri te shitjes,administrimit dhe demeve (Programi MBA), Gjate vitit 2018
jane kryere kontrolle, edhe per masat e sigurimit dhe te kufizimeve perkatese, lidhur me proceset per
aplikimin e sakte te hierarkise se te drejtave te perdoruesve, per rinovimin e pajisjeve hardware dhe
perditesimin e licencave ne perdorim, sidheper dhenien e suportit te IT, per te gjithe perdoruesit e
sherbimeve (punonjesit) si dhe mirembajten e sistemeve te sigurise te instaluara ne ambjentet e
shoqerise.
Departamenti Ligjor, Kontrollet e ushtuara ne aktivitetin e ketij departamenti eshte e fokusuar ne
perfaqesimin dhe mbrojten e shoqerise ne proceset gjyqesore me objekt trajtimin e demeve, pasurore
dhe jo-pasurore, si dhe ato te fondit te kompensimit. Gjithashtu pjese e kontrolleve te aktiviteteve
juridike te shoqerise kane qene ndjekja dhe mbeshtetja ligjore, per grumbullimin e primeve te
paarketuara nga klientet dhe subjektet debitore. Kontrollet e kryera gjate kesaj periudhe, jane fokusuar
edhe ne analizen, percaktimin dhe vleresimin e risqeve qe mund te vijne nga demet me proces gjyqesor,
si dhe dhenien e rekomandimeve perkatese per zgjidhjem me eficence te tyre.

Opinioni i permbledhur i Auditit te Brendshem
Auditimet dhe kontrollet e realizuar gjate vitit 2018 kane mbuluar te gjitha aktivitetet e shoqerise bazuar
ne analizen e rriskut dhe ne perputhje me planin vjetor te miratuar te auditimit. Angazhimet audituese
jane finalizuar me gjetjet dhe rekomandimet perkatese, te cilat jane pasqyruar ne raportet e auditimit te
derguara ne Subjektin e audituar, ne Bordin Drejtues te shoqerise, si dhe ne Keshillin Mbikqyres te
shoqerise Interig Vig.
Auditi i Brendshem ka qene ne komunikim te vazhdueshem me Komitetin e Auditimit dhe Bordin
Drejtues, duke marre mbeshtetje te plote per realizimin e rekomandimeve. Në mënyrë të vazhdueshme
Departamenti i Auditit të Brendshëm ka monitoruar dhe dokumentuar realizimin e rekomandimeve të
miratuara dhe statusin përfundimtar te realizimit të tyre.
Opinioni i pergjithshem i auditit eshte se gjate vitit 2018 nuk janë evidentuar gjetje kritike ose gabime
materiale te konsiderueshme, të cilat të kenë një impakt domethënës në aktivitetin e Shoqërisë.

Departamenti i Auditimit të Brendshëm
Shkelqim Zhurda
Uran Caushi
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Administrimi i rrezikut të sigurimit
•

•

•

Shoqëria merr mbi vete rrezik të sigurimit përmes kontratave të sigurimit në të cilat merr
parasysh rrezikun e humbjes nga personat apo organizatat që janë drejtpërdrejt subjekt i
humbjes. Shoqëria është e ekspozuar ndaj pasigurisë që ka të bëjë me kohën, frekuencën dhe
shkallën e dëmeve të lidhura me këto kontrata.
Rreziku i sigurimeve lidhet me pasigurinë e biznesit të sigurimeve. Përbërësit më të
rëndësishëm të rrezikut të sigurimit janë rreziku i primit dhe rreziku i rezervës. Këto kanë të
bëjnë me përshtatshmërinë e niveleve të normave të primit të sigurimeve dhe
përshtatshmërinë e provigjoneve në lidhje me detyrimet e sigurimeve dhe bazën e kapitalit.
Shoqëria menaxhon rrezikun përmes strategjisë së risigurimit dhe të marrjes në sigurim
brenda kontureve të një menaxhimi risku të përgjithshëm. Vendosja e çmimeve bëhet bazuar
në trendet dhe përvojat e kaluara. Ekspozimi menaxhohet duke pasur të dokumentuar limitet
dhe kriteret e marrjes në sigurim. Risigurimet realizohen për t’i lehtësuar Shoqërisë efektin e
humbjeve të mundshme nga ngjarjet individuale të mëdha apo katastrofave, si dhe për të
siguruar akses të specialistëve të rrezikut dhe asistencë në menaxhimin e kapitalit. Policat e
risigurimit shkruhen me risigurues të aprovuar, mbi bazën e një marrëveshjeje proporcionale
ose mbi bazën e një marrëveshjeje të tejkalimit të humbjes.

