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Permbajtja



Tregu i Sigurimeve ne Shqiperi

Gjate vitit 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 4.11%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 695,015 
mijë lekë duke arritur shifrën 17,617,588 mijë lekë. 

Numri i kontratave arriti në 1,350,075 duke shënuar një rritje me 3.18% krahasuar me vitin 2018.

Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 16,337,199 mijë lekë duke shënuar një rritje në
masën 3.88% krahasuar me vitin 2018.

Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 1,237,276 duke shënuar një rritje në masën 5.20% krahasuar me vitin
2018.

Gjatë vitit 2019, janë paguar gjithsej 6,377,264 mijë lekë dëme ose 8.58% më pak se gjatë vitit 2018.

Numri i dëmeve të paguara në vitin 2019 është rritur me 5,254 dhe arriti shifrën 48,971 nga të cilat 46,778 dëme janë paguar
nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 2,193 nga shoqëritë e sigurimit të Jetës.



Historiku i Vienna Insurance Group 

1824-1938 1939-1955 1956-1989 1990-2007 2008- Sot

• 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, 
Städtische Kaiser Franz 
Joseph-
Versicherungsanstalt

• 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

• Ne 1958 – 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”

• 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. 

• 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



Vendet ku operon VIG



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 e cila u 
pajis gjithashtu me 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 duke investuar ne permiresimin
e kualitetit te stafit dhe dixhitalizimin e shume proceseve. 

Krijimi I produkteve te reja si Sigurimi i Shendetit, Easy Casco, etj jane 
bere pjese e portofolit te Intersig VIG. 



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



Vlerat e INTERSIG

Vlerat

Respekt

Ndershmëri

Bashkërendim

Profesionalizëm

Angazhim

Përgjegjësia e 
diversitetit

Trajtimi i klientëve tanë dhe njëri-tjetrin me 
vlerësim, dinjitet dhe mirësjellje

Me transparencë, sjellje në mënyrë etike dhe
të ndershme në gjithçka që bëjmë.

Duke kombinuar pikat tona të forta, 
prodhojmë rezultate më eficente se shuma e 
përpjekjeve tona individuale

Ndërsa bashkëveprojmë me klientët tanë dhe
bizneset e tjera, përpiqemi të jemi të sjellshëm, 
të ndershëm dhe të përgjegjshëm.

Për të mbrojtur vlerat që kanë
rëndësi për klientët tanë.

Ne i kushtojmë secilit klient vëmendjen
tonë të plotë, duke parashikuar nevojat e 
tyre, duke qenë i sinqertë dhe i përparmë
me të gjitha detajet, termat dhe kushtet.



Vizioni & Misioni
• Vizioni

Të jesh pjesë e një grupi udhëheqës të sigurimeve dhe shërbimeve financiare që kërkon vazhdimisht rritje të qëndrueshme si edhe për të rritur vlerën e ndërmarrjes.

Ne dëshirojmë të jemi agjensia e sigurimit e zgjedhur, e përkushtuar për edukimin, shërbimin dhe mbrojtjen e familjeve dhe bizneseve vendore me politikat më të 

mira dhe me çmimin e duhur.

Vizioni ynë është të vendosim standardin e përsosmërisë midis ofruesve të sigurimeve duke qenë inovator, duke qenë i fortë financiarisht, duke siguruar mbështetjen 

dhe shërbimin e duhur për klientët tanë. 

• Misioni

Dedikimi per te qene kompania lider ne Shqiperi ne saje te produkteve kompetitive dhe sherbimit me kualitet qe ofrojme. Përpiqemi që çdo ditë të veprojmë me 

integritet; kërkojmë dhe përqafojmë larminë; dëgjojmë, edukojmë dhe mësojmë; ofrojmë zgjidhje; gjenerojmë energji pozitive; dhe mbështesin komunitetin tonë.

Ne ofrojmë risi dhe përsosmëri në produktet dhe shërbimet tona. Në gjithçka që bëjmë, jemi të përkushtuar të shkojmë përtej pritshmërive. Gjithmonë do të

mbetemi fleksibël dhe inovues, në mënyrë që të jemi në gjendje t'i adresojmë nevojat në varësi të klientëve tanë.

Ne krijojme vlera solide.

Ndergjegjshmeria per CSR, eshte arsyeja pse INTERSIG është angazhuar ne programe sociale dhe projekte te dedikuar kryesisht personave me mundesi te kufizuara si

edhe femijeve, te cilet janë e ardhmja jone.

Premtimi yne: Make Life Easy!

Premtimi I VIG: Protecting What Matters!



Organizimi I Shoqerise

* Intersig VIG obtains (transferred) back office services from the company VIG Services Shqiperi, such as: Finance & Accounting; IT and Claim Handling. 
** Services shared between two companies: Intersig VIG and Sigma Interalbanian, which are both part of Vienna Insurance Group. 



Struktura e Aksionereve

90%

10%

Vienna Insurance
Group

Gentian Sula

Struktura e Keshillit Mbikeqyres :

Mr. Peter Hoefinger Kryetar

Mr. Christoph Rath Zv. Kryetar

Ms. Michael Hack Anetar Bordi

Struktura e Bordit Drejtues :

Mr. Gentian Sula Drejtor I Pergjithshem

Ms. Fitnete Sulaj Anetar Bordi

Mr. Fatmir Berdica Anetar Bordi



Principet e Menaxhimit

•
•Cilësia, paqja e mendjes

dhe qëndrueshmëria janë
përparësitë tona

•Përhapja e rrezikut me 
anë të diversifikimit

•Kanale të ndryshme
shpërndarjeje, përfshirë
partneritetin me Erste
Group

•Shpërndarja e drejtuar
nga klienti

•Rreth 50 ndërmarrje
të Grupit në 30 vende

•Shfrytëzimi i markave 
vendore të krijuara

•Njohuri për nevojat
dhe tregjet locale

•Strukturat e 
decentralizuara dhe
procedurat efikase të
vendimmarrjes

Sipërmarrja
lokale

Strategjia
me shumë

marka

Investimet
konservative
dhe politika

te
risigurimit

Shpërndarja
me shumë

kanale



Stafi I INTERSIG

• Kombinimi I moshave te ndryshme me qellim

nderveprimin e eksperiencave.

• Fokus ne stafin te ri dhe profesional

• Trajnime te vazhdueshme brenda dhe jashte Shqiperise

• Mundesi te barabarta per rritje ne karriere

• Motivim I larte



Trajnime te Zhvilluara

• Intersig Vienna Insurance Group ka zhvilluar trajnime te

ndryshme per stafin me qellim rritjen e cilese se 

sherbimeve te ofruara, si brenda edhe jashte vendit, 

perfshi:

• Austri

• France

• Portugali

• Gjermani

• Hollande

• Maqedoni.



Kapitali

Intersig VIG gjate vitit 2019 ka 
shkruar rreth 18.14 milion 
Lekprime. Numri i kontratave te 
realizuara eshte 130 mije ose 5 % 
me shume se 2018.
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PRIME TE SHKRUARA FAKTIKE 2013-2018 DHE PLANI 2019-2021

VITI 2019 2020 2021

PRIME MIL EURO 18.14 19.06 19.72  

Viti 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prime Mil 
ALL 6.28 10.38 15.68 16.01 16.66 16.78 

Intersig VIG gjate vitit 2020 ka 
planifikuar te realizoje 19.06 milion 
ALL Prime te shkruara. 



INTERSIG ne tregun Shqiptar

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

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.

11.1…

89%

Tregu per Primet e Shkruara 
Bruto

Intersig VIG

10.24%

92%

Demet e paguara ne Vlere

Intersig VIG Others

Intersig
24%

Te Tjeret
77%

Demet e Paguara ne Numer

Intersig Te Tjeret



Sherbimet e ofruara

SIGURIME NË TRANSPORT

SIGURIMI I SHËNDETIT

SIGURIMI I PASURISË

SIGURIME MOTORIKE

SIGURIMI I PËRGJEGJËSIVE DHE I 
GARANCIVE



Vleresimi dhe menaxhimi I Riskut

Vetëvlerësimi i Rreziqeve të Shoqërisë

Procesi i Kontrollit të Rreziqeve

Prova e Rezistencës

Administrimi i Rrezikut Financiar

Administrimi i rrezikut të sigurimit



Vetëvlerësimi i Rreziqeve të Shoqërisë
Procesi i vetëvlerësimit të rreziqeve të shoqërisë përbëhet nga disa faza:

Procesi i
Kontrollit të
Rreziqeve

Prova e 
Rezistencës

Administrimi i
Kapitalit dhe
Niveli i Aftësisë
Paguese

Plani i
Vazhdimesisë së
Aktivitetit

Profili i
Përgjithshëm i
Rrezikut

a. Identifikimi I rreziqeve

b. Kuantifikimi

c. Planifikimi

d. Ndërmarrjae rreziqeve

e. Mitigimi

f. Monitorimi

g. Reagimi



Procesi i Kontrollit të Rreziqeve

Këto janë risqet (perfshirë

dhe kategoritë e nën-

risqeve) tek të cilat

fokusohet dhe analiza e 

vetëvlerësimit.

1. Risku i marrjes në

sigurim

2. Risku operacional

3. Risku i tregut

Kuantifikim

•Llogaritet kapitali që i duhet dedikuar një risku të caktuar.  

Planifikimi

•Përcaktohen kufijtë minimalë dhe maksimalë të rreziqeve
•Njësitë vendosin limitet e risqeve të cilëve ato do t’u përmbahen
•Bordi ka përgjegjësinë të përcaktojë luhatjen e lejuar

Percaktimi

•Përcaktohen risqet që mund të ndërmerren brenda kufijve të përcaktuar
•Përcaktohen risqet që duhet te shmangen/transferohen totalisht.

Mitigimi

•Vendoset për metodat e mitigimit të rreziqeve që duam të transferojmë për të ulur efektin e këtyre risqeve dhe për
t’i mbajtur brenda limiteve të paracaktuar.

Monitorimi

•Për të pasur nën vëzhgim nëse risqet me efekt të madh materializohen, bëhet monitorim i shpeshtë (1-mujor). 
•Monitorimi bëhet për të parë nëse ekziston rreziku i materializimit të risqeve dhe nëse risqet janë brenda limiteve të
vendosura.

Marrja e 
Masave

•Në rast se nivelet e risqeve janë larg limiteve të vendosura, do të merren masa për mitigimin e tyre.



Taksat dhe Tatimet ne Fushen e Sigurimeve



Evente te Rendesishme

1. Viti Kulturor Austri – Shqiperi  GRAND GALA "ALLES WALZER“ (PREMIERI ABSOLUTE)

2. Ballo vjeneze në Tiranë

3. Vllaznia Basketball Club

4. Termeti ne Durres 



GRAND GALA "ALLES WALZER“ 

Ne kuader te Vitit Kulturor

Austri – Shqiperi

GRAND GALA "ALLES WALZER"

PREMIERI ABSOLUTE

Në Pallatin e Kongreseve, më 28 dhjetor, ora
19:00



Ballo vjeneze në Tiranë

Ballo vjeneze në Tiranë

Me kohën kanë ndryshuar shumë gjëra, por një gjë mbetet
absolute. Valsi gjithherë ka qenë simbol i klasit dhe
fisnikërisë. Si i tillë ai merr një kuptim më të veçantë nën
moton Vals për Jetën, në edicionin e dytë të Ballos Vjeneze
në Tiranë.

Një event madhështor nën kujdesin e Ambasadës Austriake
bëri bashkë në Tiranë njerëz të medies, biznesit e politikës, 
në një natë të madhe kushtuar klasikëve dhe valsit. 
‘Exclusive’ ndjek hap pas hapi valsin vjenez që nga
konsolidimi i tij përgjatë Kongresit të Vjenës e deri më sot ku
njëherë në vit Ëiener Staatsoper shndërrohet në dhomën më
të bukur dhe elegante të Ballos të Operës së Vjenës.



Vllaznia Basketball Club

Vllaznia Basketball Club

Intersig, sponsori zyrtar I Klubit te
Basketbollit Vllaznia.

Kompania mbetet cdo dite e motivuar qe
t’ju mundesoje nje jete ku te papriturat
festohen !



Termeti ne Durres, INTERSIG ju gjendet prane gjithmone ! 

Termeti ne Durres 

Stafi Intersig ka kryer kontrollin dhe
u eshte gjendur prane mijera
qytetare

Duke dhene kontributin e saj per te
lehtesuar sadopak dhimjen e 
qytetare

Korrektesia dhe profesionalizmi
ndaj subjekteve dhe qytetareve nuk
kane munguar ne asnje moment  !



Raporti I Auditit
Përmbledhje e aktivitetit te Auditimit të Brendshëm për vitin 2019

Aktiviteti i Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2019 në shoqërinë Intersig VIG është kryer në përputhje 

me Planin Vjetor të Auditit te Brendshëm, të miratuar në Mbledhjen e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë 

në muajin Dhjetor 2018, si dhe me Planin tre-vjecar të Auditimit te Brendshem 2019 – 2022, të 

përditësuar bazuar në analizën më të fundit të risqeve dhe të miratuar nga Departamenti i Auditimit te 

Brendshem te Grupit Vienna Insurance Group. 

Ogranizimi i funksionit të Auditimit të Brendshem në Shoqërinë e sigurimit Intersig VIG është bazuar në 

këto rregullore: 

 Karta e Auditit te Brendshem, e miratuar nga Bordi Drejtues i Shoqerise 

 Manuali i Auditit te Brendshëm 

 Parimet kryesore e Auditit te Brendshëm të Vienna Insurance Group  

 Rregullore 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 2019 Departamenti i Auditit te Brendshem ka audituar aktivitetet e shitjes, të marrjes në 

sigurim, të menaxhimit të riskut, të trajtimit të dëmeve, të risigurimeve, të administrimit, të finances dhe 

te teknologjise se informacionit. 

Ne angazhimet audituese jane përfshirë departamentet në zyrat qëndrore dhe degët e shoqërisë dhe 

duke mbuluar kështu plotësisht të gjithë veprimtarinë e saj. 



Aktivitetet e shitjes drejtohen nga Departamenti i Shitjes në Drejtorinë e Përgjithshme dhe kryhen nga 

Zyrat Qëndrore, nga Degët e Shitjeve dhe Ndërmjetesit e licensuar të shitjes të shoqërisë Intersig VIG. 

Kontrollet e Auditit te Brendshëm për vitin 2019 në aktivitetet e shitjes janë fokusuar në zbatimin 

rregullores se brendshme të shoqërisë, rregjistrimin e saktë dhe pa vonesa të policave të sigurimit në 

programin e shitjes, arketimin e primeve vecanërisht për produktet vullnetare, menaxhimin e llogarive 

te paradhenieve per shitjen, duke u bazuar edhe ne kërkesat e Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare për 

rregjistrimin dhe raportimin në kohë reale te policave te sigurimit të detyrueshëm. 

Gjithashtu puna audituese eshte përqendruar në zbatimin e urdhrave dhe udhezimeve te brendshme 

te Bordit Drejtues lidhur me 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. 



Aktivitetet e marrjes ne sigurim dhe menaxhimit te riskut gjate vitit 2019 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 

marrjes ne sigurim te pronave. 

Funksionet e trajtimit te dëmeve, të kontabilitetit dhe të teknologjisë së informacionit janë transferuar 

në një 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 dhe per pjese te vecanta ne menyre te vazhdueshme. 



Auditimet e realizuara gjate vitit 2019 ne aktivitetet e trajtimit te demeve jane fokusuar ne 

zbatueshmerine e ligjeve ne fuqi, Rregulloreve te AMF dhe Rregulloreve te brendshme te miratuara 

nga shoqeria.  

Kontrollet e Auditit te Brendshem gjate vitit 2019 kane synuar te mbulojne te gjitha llojet e demeve te 

raportuara, (te paguara gjate vitit dhe ato pezul), si ato materiale, motorrike (Kasko dhe TPL); dëmet e 

prones, ashtu edhe dëmet jomateriale, shendetsore nga TPL, dhe dëmet 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 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, ashtu edhe dokumentacioni fizik i arkivuar i dosjeve te demeve te 

paguara. 

Kontrollet ne trajtimin e demeve materiale nga produktet e detyrueshme kane konsistuar ne afatet e 

rregjistrimit dhe trajtimit ne perputhje me rregulloret e AMF, problematikave 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 dhe kryerjes ne kohe te pageses se 

demshperblimit.  



Permbushja e funksioneve te Departamentit te Administrimit është audituar gjatë vitit 2019 duke u 

fokusuar ne: grumbullimin dhe dorezimin ne Byro te policave te detyrueshme TPL, KJ dhe KUF (polica 

te furnizuara gjate vitit 2019 dhe te pashitura deri ne fund te vitit); 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 policat; 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. 

Administrimi kontabël i shoqerise eshte audituar per saktesine e rregjistrimeve ne programin e 

kontabilitetit SAP ne Departamentin e Kontabilitetit, VIG Services. Jane kontrolluar si edhe raportimet 

brenda afateve ne insitucionet jashte shoqerise (AMF, DPT, Drejtoria e Pastrimit te Parave etj.), si dhe 

raportimet e brendshme per Departamentet e tjera, Bordin Drejtues dhe Keshillin Mbikqyres. 



Departamenti i Teknologjise se Informacionit gjate vitit 2019 eshte audituar lidhur me shfrytezimin 

e sistemeve dhe programeve informatike ne perputhje me rregulloren e brendshme, implementimin e 

programit te ri te shitjes, administrimit dhe demeve (MBA), aplikimin e sakte te hierarkise se te 

drejtave te perdoruesve, rinovimin e pajisjeve hardware dhe perditesimin e licencave ne perdorim, 

dhenien e suportit IT per te gjithe perdoruesit e sherbimeve (punonjesit) si dhe mirembajten e 

sistemeve te sigurise te instaluara ne ambjentet e shoqerise 

Nga kontrollet ne Departamentin e Ri-sigurimeve 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 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 perpushmërine 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. 

Veprimtaria e Departamentit Ligjor eshte fokusuar ne përfaqësimin 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 aktiviteteve juridike te shoqerise jane ndjekja dhe mbeshtetja per 

grumbullimin primet e paarketuara nga klientet dhe subjektet debitore.  



  Departamenti i Auditit te Brendshem 
 

Dhënia e sigurisë së audituesit të brendshëm mbi aktivitetet e shoqërisë gjatë vitit 

2019  

 
Angazhimet audituese te realizuara gjate vitit 2019 kanë mbuluar të gjitha aktivitetet e shoqërise dhe 

jane finalizuar me gjetjet dhe rekomandimet përkatese, te cilat jane pasqyruar ne raportet e auditimit te 

derguara ne Bordin Drejtues te Shoqerise Intersig VIG sha dhe në Këshillin Mbikqyrës të saj. 

Bazuar në rezultatet e auditimeve te kryera gjate vitit, Departamenti i Auditi i Brendshem te shoqerise 

Intersig VIG ka arritur siguri të arsyeshme që aktivitetet e shoqërise Intersig VIG gjate vitit 2019 jane 

kryer ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te tregut te sigurimeve ne Shqiperi. Ne angazhimet 

tona audituese nuk janë evidentuar gjetje kritike ose gabime materiale te konsiderueshme, të cilat të 

kenë një impakt domethënës material në aktivitetin e Shoqërisë. 

Drejtori i Auditit i Brendshem ka qene në komunikim të vazhdueshem me Komitetin e Auditimit dhe 

Bordin Drejtues, duke marrë mbështetje të plotë për realizimin e rekomandimeve. Në mënyrë të 

vazhdueshme Departamenti i Auditit të Brendshëm ka monitoruar dhe dokumentuar realizimin e 

rekomandimeve të miratuara dhe statusin përfundimtar të tyre. 

 

Departamenti i Auditimit të Brendshëm 



Pasqyrat Financiare













Pasqyrat Financiare













Plani 2020-2023
Gross Written Premium - Primet Bruto

ALL 2019 Plan 2020 FC3 2020 2021 - V1 2021 - V2 2022
Direct Business

1 Accident insurance 30,342,461 37,000,000 18,000,000 25,000,000 40,000,000 43,000,000 
2 Health 94,548,582 110,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 128,000,000 

3 Land vehicle casco insurance 57,633,249 63,000,000 45,000,000 56,000,000 65,000,000 73,000,000 
4 Rail vehicle casco insurance 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

5 Aircraft casco insurance 30,951,247 36,000,000 5,000,000 25,000,000 38,000,000 38,000,000 
6 Marine, lake and river navigation casco ins. 3,708,878 5,000,000 - - 6,000,000 7,000,000 

7 Transport insurance 11,010,614 4,000,000 2,250,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 

8 Fire and natural hazard insurance 183,717,876 195,000,000 130,000,000 140,000,000 212,000,000 228,000,000 
9 Other property insurance (w exp. of 3-7) -
10 Land vehicle MTPL 1,307,126,353 1,365,000,000 1,154,000,000 1,310,000,000 1,383,500,000 1,410,000,000 

DMTPL 1,046,679,216 1,080,000,000 1,030,000,000 1,090,000,000 1,093,500,000 1,110,000,000 
Green Card 207,924,458 220,000,000 100,000,000 170,000,000 230,000,000 240,000,000 
Border 52,522,679 65,000,000 24,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 

11 Aircraft liability insurance 12,733,962 19,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000 20,000,000 
12 Marine, lake and river navigation liab. ins. 1,011,678 2,000,000 - 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

13 General liability insurance 52,597,604 33,500,000 40,000,000 44,000,000 36,000,000 40,500,000 
14 Credit insurance - -
15 Guarantee insurance 15,503,284 21,000,000 12,000,000 17,000,000 22,000,000 25,000,000 
16 Several financial losses - -
17 Legal expenses insurance - -
18 Assistance insurance, travel 13,324,087 15,000,000 3,500,000 10,000,000 16,500,000 18,000,000 
Total 1,814,209,875 1,906,000,000 1,522,250,000 1,758,000,000 1,972,000,000 2,040,000,000 

15% 30%

9%

Vullnetare 507,083,522 541,000,000 368,250,000 448,000,000 588,500,000 630,000,000 

Pesha e vullnetareve 28.0% 28.4% 24.2% 25.5% 29.8% 30.9%

Rritja e vullnetareve 0.0% 6.7% -27.4% 21.7% 59.8% 40.6%

-20% 29.5% 34.0%



KONTAKT :

Dega Qendrore

Rruga : “Ismail Qemali”,  Samos Tower,
Kati I 2-të, Ish-Bllok, Tirane.

Tel :  +355 (0) 4 22 70 576  
E-mail :  info@intersig.al


