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Të dhëna mbi tregun e sigurimeve 2017

Rritje e tregut të sigurimeve 5.38%

Gjate vitit 2017 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 5.38%. Volumi i
primeve të shkruara bruto është rritur me 826,038 mijë lekë duke arritur
shifrën 16,193,678 mijë lekë. Gjatë vitit 2017 ka pësuar një zhvillim të
ndjeshëm sigurimi i mjeteve lundruese dhe avionëve.
Në sigurimet vullnetare, rritjen më të madhe të tregut e ka ndikuar
sigurimi nga Aksidentet personale, i cili është rritur me 25% ose me 108
milionë lekë më shumë se viti paraardhës. Rënie të ndjeshme ka pasur
sigurimi i shëndetit i cili ka arkëtuar 65 milionë ALL më pak prime se viti i
kaluar dhe sigurimi i përgjegjësisë me 46 milionë ALL më pak.

Rritje e sigurimeve te jo-jetes 4.21%
Janë paguar rreth 16% dëme
më shumë se në 2016
Mbi 66% e primeve vijnë nga
sigurimet motorike.

Tregu i sigurimeve të jojetës përbën 92.06% të totalit të tregut. Të ardhurat
nga primet e jo jetës shënuan një rritje me 4.21%. Tradicionalisht sigurimet
motorike të detyrueshme kanë mbizotëruar në treg, ndaj edhe këtë vit të
ardhurat nga ky portofol përbëjnë mbi 66% të gjithë tregut të jo-jetës.
Numri i kontratave arriti në 1,261,238 duke shënuar një rritje me 11.99%
krahasuar me vitin 2016.

Rritja e tregut në 2017
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Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën
14,907,715 mijë lekë duke shënuar një rritje në masën 4.21% krahasuar me
vitin 2016.
Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 1,087,274 duke
shënuar një rritje në masën 7.38% krahasuar me vitin 2016.
Gjatë vitit 2017, janë paguar gjithsej 5,514,171 mijë lekë dëme ose 15.80%
më shumë se gjatë vitit 2016. Ndërkohë që numri i rasteve të miratuara për
pagesë dëmi në tregun e jo jetës është rritur me 40%.
Numri i dëmeve të paguara në vitin 2017 është rritur me 12,538 dhe arriti
shifrën 43,954 nga të cilat 42,390 dëme janë paguar nga shoqëritë e
sigurimit të Jo-Jetës.
Në raport me vitin e kaluar, Sigurimi nga Aksidentet ka paguar më shumë
dëme, rreth 160% më shumë. Ndërsa në vlerë absolute, në sigurimet vullnetare, në portofolin e sigurimeve të shëndetit janë paguar 218 milionë ALL
dëme më shumë se viti i kaluar. Gjithsesi, dëmet e paguara për sigurimet e
detyrueshme motorike janë ato që përbëjne pjesën më të madhe. 40% të
totalit të dëmeve janë paguar për këtë portofol.
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Profili i Vienna Insurance Group
Ne fokusohemi që t’u ofrojmë klientëve në Austri dhe CEE me produktet të
përshtatura për ta dhe shërbime të dizenjuara sipas nevojave të tyre.
Strategjia jonë është e orientuar drejt përfitueshmërisë së lartë dhe rritjes
së qëndrushme të fitimit, duke na bërë një partner të besueshëm në këto
kohë vazhdimisht në ndryshim.
Mbi 25,000 punonjës punojnë për Vienna Insurance Group, në rreth 50
kompani në 25 vende të ndryshme. Ne zhvillojmë zgjidhje në sigurime
duke iu përshtatur nevojave personale dhe lokale, të cilat na kanë bërë një
prej liderëve në industrinë e sigurimeve në Austri dhe Evropën Qendrore
dhe Lindore (CEE).

Rritje e tregut të sigurimeve 5.38%
Rritje e sigurimeve te jo-jetes 4.21%
Janë paguar rreth 16% dëme
më shumë se në 2016
Mbi 66% e primeve vijnë nga
sigurimet motorike.

Ekspertizë dhe Qëndrushmëri
Vienna Insurance Group është një grup ndërkombëtar me selinë qëndrore
në kryeqytetin e Austrisë. Pas rënies së perdes së hekur në 1989, VIG u
zgjerua shumë shpejt nga një biznes tërësisht austriak, në një grup ndërkombëtar. VIG është sinonim i qëndrushmërisë dhe ekspertizës në aspektin e mbrojtjes financiare nga rreziqet. Origjina e grupit daton që në vitin
1824. Një eksperiencë prej gati dy shekujsh, e përfprcuar kjo me fokusin në
kompetencën tonë në sigurime, formojnë një bazë të fortë dhe të sigurt
për më shumë se 20 milionë klientë të grupit.
Fokusi në Evropën Lindore dhe Qendrore
Përveç Austrisë, VIG është shumë e fokusuar edhe në Evropën lindore dhe
qëndrore si tregu i tij kryesor. Grupi gjeneron më shumë se gjysmën e të
ardhurave të tyre nga primet në Evropën Lindore dhe Qëndrore. Veprimet
e VIG fokusohen gjithashtu në këtë rajon. Kjo reflekton kryesisht parashikimin për rritje ekonomike në CEE, e cila parashikohet të jetë dy herë më e
lartë se në në Evropën Perëndimore, si dhe nivelin aktual të dendësisë së
sigurimeve, i cili është shumë më poshtë se ai i mesatares së Evropës.
Prezencë në tregjet lokale
Për VIG, mbrojtja e klientëve financiarisht nga rreziku është një përgjegjësi.
Grupi ndjek një strategji multi brand të bazuar në tregjet locale si dhe në
menaxhimin lokal. Së fundmi, suksesi i grupit dhe afërsia me klientin është
baza e çdo brandi individual dhe know – how lokal.
Financa të forta & Vleësimi i kreditit
VIG ka një vlerësim A+ me një parashikim të qendrushëm, nga agjensia e
mirënjohur e vlerësimeve, Standard & Poor’s, që do të thotë që mbetet
kompania e vlerësuar më mirë në indeksin e Bursës së Vienës, ATX. Vienna
Insurance Group është e listuar jo vetëm në Vienë por edhe në Pragë.
Wiener Städtische Versicherungsverein – një aksioner kryesor i qëndrueshëm me një fokur afatgjatë – ka rreth 70% të aksioneve të VIG. Aksionet e
tjera tregtohen në bursë.
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Rreth nesh
Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP u themelua në 1999
dhe regjistrua në Gjykatën e Tiranës me Vendimin Nr.20487 me datë 3
shkurt 1999. Aktiviteti i saj rregullohet nga nenet e Ligjit Nr. 9901 me datë
14 prill 2008 "Për shoqëritë tregtare"dhe Ligji Nr. 52 datë 22 maj 2014 "Për
aktivitetet e sigurimit dhe risigurimit dhe ndërmjetësimin në sigurime dhe
risigurime", dhe aktet nënligjore të dala në funksion të tij.
Aktiviteti i saj kryesor është ofrimi i sigurimit për mjetet motorike, pronën,
shëndetin dhe sigurime të tjera jo-jetë. Në 2004 gjithashtu ¬filloi aktivitetin e saj në Kosovë nëpermjet degës se saj.

Kompania e parë private e sigurimeve
U themelua më 3 Shkurt 1999.
Në vitin 2002 filloi aktivitetion në
Maqedoni dhe në 2004 në Kosovë.
Në vitin 2014 u bashkua me
kompaninë Interalbanian.

Shumë shpejt pas krijimit të saj, Sigma vendosi të zgjeronte aktivitetin
edhe në rajon, duke hapur degët e saj përkatësisht në Maqedoni dhe
Kosovë. Në këto tregje, falë përvojës dhe ekspertizës së stafit, arriti shumë
shpejt të pozicionohet si kompani lider.
Në shtator të vitit 2007, Vienna Insurance Group vendosi të hyjë në tregun
shqiptar, duke blerë aksione të kompanisë Sigma. Kjo kompani jo vetëm
solli një frymë evropiane në tregun shqiptare, por ishte një emër që pëcillte gjithashtu stabilitet dhe siguri për klientët.
Gjate vitit 2014, Sigma dhe Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP sh.a.
u bashkuan . Më 30 shtator 2014, emri i Shoqerise u ndryshua nga "Sigma
VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a në "Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a.
Ne jemi pararojë në sigurime, duke ofruar këshillim dhe produkte sigurimi
për çdo biznes dhe individ, duke iu përshtatur nevojave dhe buxhetit të
tyre. Ekipi ynë teknik është i aftë të ofrojë sigurime që i përshtaten çdo
kërkese dhe rrethane në vendin tonë. Njohuritë dhe eksperienca e stafit
tonë, është një ndër pikat e forta të kompanisë.
Duke qënë se tregjet financiare janë gjithnjë në ndryshim, ne tregohemi të
kujdesshëm që të trajnohemi vazhdimisht që t’i përshtatemi sa më mirë
dhe në kohë këtyre ndryshimeve. Në stafin tonë kemi punonjës me njohuri teknike të shkëlqyera, por edhe ata me ekspertizën dhe njohuritë mbi
ligjet dhe rregulloren në fuqi. Ky është një kombinim i shkëlqyer që na bën
zgjedhjen e parë të klientëve që kërkojnë mbrojtje dhe siguri maksimale
gjatë aktivitetit të tyre.
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Momente historike

Shkurt 1999

U themelua kompania e parë private në
Shqipëri, SIGMA.

Tetor 2002

Sigma hyn në tregun maqedonas dhe ﬁlloi
aktivitetin e saj në 2003.

Shtator 2004

Sigma liçensohet që të operojë në Kosovë,
nëpërmjet degës së saj.

Shtator 2007

Sigma bëhet pjesë e Vienna Insurance Group

Tetor 2014

U bë bashkimi i kompanive Sigma dhe
Interalbanian dhe tani operojnë në treg me
emrin Sigma Interalbanian VIG

Maj 2016

Ndërrim gjeneratash në kompaninë Sigma
Interalbanian VIG. Z.Qemal Disha tërhiqet nga
detyra si lideri historik i kësaj kompanie, për
t’ia pasuar këtë detyrë, Z. Klaidi Çitozi.
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MISIONI YNË
Ne jemi sinonim i stabilitetit dhe kompetencës përsa i përket mbrojtjes nga rreziku. Ne përdorim
eksperiencën, njohuritë dhe diversitetin tonë për të qënë më pranë klientëve tanë. E konsiderojmë
përgjegjësinë tonë që të mbrojmë ato që kanë vlerë për klientët tanë.
VIZIONI YNË
Ne duam të jemi zgjedhja e parë për klientët tanë. Grupet e interesit na shohin si një partner të
qëndrueshëm dhe të besueshëm. Kjo bën të mundur që ne të forcojmë pozicionin tonë si kompani
lider dhe zgjedhje e padiskutueshme për klientët.
VLERAT TONA:
Diversiteti,
Mardhënia me klientin,
Përgjegjësia
PREMTIMI YNË
Ne bëjmë të mundur që klientët tanë të jetojnë një jetë më të sigurt dhe më të mirë sepse ne: Mbrojmë
atë që ka vlerë për ju!
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5. Sigma Interalbanian VIG në treg
Viti 2017 ka qënë një vit pozitiv për kompaninë, e cila u rendit e treta në
treg dhe të ardhurat nga primet shënuan një rritje prej 3%. Sigma Interalbanian zotëron mbi 14% të tregut të sigurimeve të Jo jetës.
Duke iu përmbajtur motos së saj prej vitesh, “Besimi juaj, detyrimi ynë”,
kompania paguan 18% të totalit të dëmeve të tregut, duke u renditur
kështu e dyta në treg.
Sigma interalbanian synon gjithnjë e më tepër të rrisë prezencën e saj në
treg nëpërmjet sigurimeve vullnetare. kështu rreth 28% e të ardhurave
vijnë nga ky portofol.

Kompania e tretë në treg.
14% të tregut.
Paguan 18% të dëmeve.
Kompania e dytë në sigurimin e TPL
dhe përgjegjësisë civile.

Renditet kompania e tretë në treg për sigurimet KASKO me mbi 15% të
tregut. Kompania e dytë në treg në sigurimin e TPL. Një rritje të konsiderueshme ka shënuar kompania edhe në sigurimet e pronës dhe shëndetit
me afërsisht 20%, ndërkohë që rritja mesatare e tregut për këto portofole
është përkatësisht 2.14% dhe 3.77%.
Falë ekspertizës së stafit, kompania është e gatshme të ofrojë edhe
produkte me të cilat tregu ynë nuk është shumë familjar. Kjo e bën të
dytën në treg për sigurimin e Përgjëgjësisë Civile me 16% të tregut në këtë
portofol.

Pjesa e tregut të Sigma Interalbanian VIG
sipas Primeve të Shkruara

14%

Pjesa e tregut të Sigma Interalbanian VIG
sipas Dëmeve të Paguara

18%
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Sigma Interalbanian VIG në shifra

KAPITALI

AKTIVET
55 milion Euro

Provigjionet
Teknike
30.8 milion Euro

12.4 milion Euro

Treguesi i
mjaftueshmërisë
154 %

Treguesi i
likuiditetit
114 %

gjatë vitit 2017, kemi lëshuar 144.000 polica

gjatë vitit 2017, kemi paguar 4.929 raste dëmesh
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AKSIONARËT

PËRQINDJA E
AKSIONEVE

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

89.053 %

Znj. Shpresa Prodani

4.487 %

Z. Qemal Disha

3.735 %

Znj. Shefikat Ngjela

1.232 %

Z. Rasim Disha

0.747 %

Z. Idajet Kuka

0.747 %

BORDI MBIKËQYRËS I SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
Z. Peter Franz Hoefinger, Kryetar
Z. Christoph Rath, Anëtar
Znj. Sonja Raus, Anëtare
Znj. Shefikat Ngjela, Anëtare
Z. Jonard Prodani, Anëtar
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Bordi Drejtues

Z. Klaidi Çitozi – Drejtor i Përgjithshëm
Z. Çitozi është pjesë e kompanisë prej 14 vitesh, tetë vjet nga të cilat si
anëtar i bordit, dhe që prej vitit 2016 edhe si drejtues ekzekutiv i kësaj
kompanie. Ai është aktuar i certifikuar dhe me përvojë të gjatë në fushën
e marrjes në sigurim.

Z. Enid Minarolli – Zv. Drejtor i Përgjithshëm
Z. Minarolli iu bashkua Sigma Interalbanian si Anëtar i Bordit Menaxhues në vitin 2015. Përpara kësaj periudhe, ai ishte i angazhuar në Zyrat
Qendrore të VIG në Austri.

Z. Ervin Rali - Anëtar Bordi
Z. Rali ka një eksperiencë shumë të gjatë në sigurime, duke qënë dhe
një ndër pionerët e kësaj industrie, veçanërisht në zhvillimet e teknologjisë që ka pasur tregu. Ai iu rikthye kompanisë Sigma Interalbanian në
vitin 2016 si Anëtar i Bordit të Drejtuesve të kompanisë, duke pasur në
fokusin e tij veçanërisht shitjet dhe zhvillimet teknologjike.
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Sigma Interalbanian VIG mbështet
Mbështesim Artin - Viti filloi klas me Sigma Interalbanian VIG
Viti 2017 u çel në mënyrën më klasike të mundshme për kompaninë tonë.
Tigujt më të bukur të muzikës, magjia e koncertit të fillimvitit të Vjenës, për
herë të parë u shijua dhe u prek live nga publiku shqiptar.
Violinisti Shkëlzen Doli dhe Ansambli i Filarmonisë së Vjenës erdhën me
një koncert madhështor në Tiranë, një ngjarje e jashtëzakonshme artistike
për kryeqytetin dhe artëdashësit shqiptarë. Koncerti u zhvillua në datën 2
janar në Pallatin e Kongreseve, një ditë pas koncertit të Filarmonisë së
Vienës.
Kjo nismë artistike ka gjetur mbështetjen e autoriteteve më të larta të të
dy vendeve, Shqipërisë dhe Austrisë, e që kryesohet nga Ministria e
Kulturës së Shqipërisë si dhe partnerëve të tjerë publikë e private që i janë
bashkuar këtij projekti, ndërmjet të cilëve edhe kompania Sigma Interalbanian VIG.
Ky koncert do të shërbejë për rritjen e bashkëpunimit në botën e artit dhe
kulturës por edhe të komunikimit ndërkombëtar, me një theks të veçantë
për promovimin e Shqipërisë në rajon dhe më gjerë duke e kthyer vendin
tonë në një qendër të re të performancës madhështore të Ansamblit
Filarmonik të Vjenës.
Organizimi i kësaj ngjarjeje artistike të veçantë promovon më tej vendin
tonë, duke rritur mundësitë për të krijuar një klimë më të mirë për investime dhe bashkëpunime të reja në fushën e artit e kulturës, por edhe të
mjedisit ekonomik në vend.
Koncerti i Ansamblit të Filarmonisë së Vjenës ishte gjithashtu një frymëzim
i fuqishëm për të gjithë artistët e rinj në Shqipëri, por edhe për ata që kanë
një karrierë të suksesshme jashtë vendit, duke shërbyer si një thirrje për të
kontribuar në jetën artistike të vendit të tyre.

Raport Vjetor 2017 |
15

Mbështesim sportin – Sponsor të Federatës Shqiptare të Tenisit
Federata Shqiptare e Tenisit gjatë vitit 2017 ka pasur mbështetjen e kompanisë së Sigurimit, Sigma Interalbanian VIG për zhvillimin e aktiviteteve të
saj. Marrëveshja e bashkëpunimit u nënshkrua në Selinë Qendrore të kompanisë së sigurimeve, në praninë e drejtuesve të saj si dhe Federatës
Shqiptare te Tenisit.
Drejtori i Përgjithshëm i Sigma Interalbanian VIG, Klaidi Çitozi, u shpreh se
“bizneset, përveç përfitueshmërisë, duhet të shikojnë dhe të kujdesen më
shumë edhe për interesat e komunitetit. Tenisi, pavarësisht historikut te tij,
konsiderohet si një sport relativisht i ri në Shqipëri dhe shumë pak i
mbështetur financiarisht, ndaj ne e ndjejmë që ka nevojë të promovohet.
Dihet që sporti bashkon dhe inkurajon njerëzit për të ecur më tej, ç’ka ne
urojmë edhe për Federatën Shqiptare të Tenisit që ajo të bashkojë njerëzit
dhe të promovojë një stil jete të shëndetshëm. Ne e mbështesim tenisin
pasi jemi të sigurt se qëllimi i këtij sporti, ashtu si dhe i kompanisë tonë,
është që të kontribuojë për një të ardhme të mirë, më aktive dhe më të
shëndetshme për brezat e rinj”.

Federata Shqiptare e Tenisit (FSHT) është krijuar në vitin 1993, por tenisi si
sport në Shqipëri i ka fillimet e veta në vitet 1930. Aktualisht në Shqipëri
zhvillohen 6 turne ndërkombëtare për moshat nën-14 vjeç, nën-16 vjeç
dhe nën-18 vjeç, të cilët janë edhe në kalendarët zyrtarë të Tennis Europe
dhe International Tennis Federation, si edhe disa turne kombëtare për të
rinj, të rritur dhe seniorë (moshat mbi 35 vjeç) si dhe turne mini-tenisi për
mosha nën 10 vjeç. Gjithashtu, përfaqësueset e FSHT-së marrin pjesë
rregullisht ne Kupën Davis, si edhe në disa turne ndërkombëtare në
vendet fqinjë me ekipet e grupmoshave U12 dhe U14.
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Mbështesim dijen - Prof. Asoc. Dr. Jordan Daci boton botimin e tretë
të librit “Të drejtat e njeriut”
Ky botim i paraqitet lexuesit i përmirësuar, duke përfshirë shtimin e
pjesëve të reja brenda kapitujve të mëparshëm, rritjen e numri të rasteve
praktike të trajtuara, rritjen e peshës që zë trajtimi i problemeve të
ndryshme të Drejtave të Njeriut në kuadër të Republikës së Shqipërisë (në
vijim RSH) etj.
Në këtë kuadër, duhet theksuar që në vijim të botimit të tretë, trajtimi i
çështjeve të ndryshme dhe ilustrimi i tyre me kuadrin ligjor Shqiptar,
doktrinën dhe praktikën e gjykatave Shqiptare është rritur më tej, duke
bërë kështu që libri të jetë akoma më shumë i lidhur dhe i konkretizuar me
veçoritë që paraqet rasti i RSH.
Po ashtu, ky botim i ri i këtij libri pasqyron të përditësuara të gjithë ndryshimet
e ndodhura deri mars 2017 në kuadër të
sistemit universal dhe sistemeve
rajonale të mbrojtjes së Drejtave të
Njeriut, duke përfshirë të dhënat statistikore të Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut (në vijim GJEDNJ) në
lidhje me RSH dhe të dhëna të tjera të
rëndësishme.
Libri vazhdon të mbeten teksti bazë për
lëndën “Të Drejtat e Njeriut” i disponueshëm në gjuhën Shqipe i cili paraqitet i
plotë dhe me një metodologji dhe
përmbajtje bashkëkohore në të njëjtat
nivele me tekstet që përdoren në universitet ndërkombëtare që trajtojnë plotësisht të gjithë problematikën e të
Drejtave të Njeriut dhe përdoret si tekst
bazë në të gjithë universitetet Shqiptare
në RSH, në disa universitete në Maqedoni, në disa universitete në Kosovës dhe
nga institucione të ndryshme duke
përfshirë praktikantë dhe studiues të së
drejtës brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Libri është konceptuar për të vazhduar
të përdoret nga studentë të fakulteteve
të drejtësisë, shkencave politike, të
Shkollës së Magjistraturës si dhe praktikantë të së drejtës.
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Mbështesim artin - Uwe Theimer dhe instrumentisti austriak Karl Bernhard në koncertin “Përshëndetje nga Austria”
Me rastin e festimeve të ditës kombetare të
Austrisë në Shqiperi, me mbështetjen e kompanisë Sigma Interalbanian VIG dhe Ambasadës Austriake, në Tiranë u zhvillua koncertet
“Përshëndetje nga Austri” nën drejtimin e
dirigjentit të njohur Austriak Uwe THEIMER si
dhe klarinetistit Bernhard Karl. Koncertet u
zhvilluan në bashkëpunim me Orkestrën e
RTSH-së.
Gjatë këtij koncerti u luajtën pjesë të njohura
nga kompozitorë të njohur si Schubert, Mozart
dhe Strauss. Në këtë koncert nuk munguan
dhe pjesët shqiptare. Marshi i Radetzkit dhe
Danubi Blu ishin pjesët që përmbyllën këtë
koncert me mjaft sukses.

Mbështesim shtresat në nevojë – Bashkëpunim me fondacionin
“Fëmijët Shqiptarë”
Fondacioni Fëmijët Shqiptarë është një organizëm jo qeveritar, jo fitimprurës dhe i pavaruar, i cili si mision ka krijimin e mundësive humanitare për
një rritje më të shëndetshme të fëmijëve të sëmurë, atyre me nevoja të
veçanta fizike e sociale, fëmijëve jetimë; të ndihmojë të moshuarit, familjet
në nevojë dhe prindërit me shumë fëmijë, duke kontribuar për zgjidhje të
qëndrueshme të problemeve të tyre në funksion të një të ardhme më të
mirë.
Prej vitesh tashmë, Vienna Insurance Group si dhe kompania Sigma Interalbanian VIG, ka zgjedhur të mbështesë terapinë e disa fëmijëve me
nevoja të veçanta, familjet e të cilëve nuk e përballojnë dot këtë kosto aq
të nevojshme për fëmijët e tyre.
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Mbështesim shtresat në nevojë – Fëmijët e policëve të rënë në detyrë
Me rastin e festave të fundvitit, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, organizoi një aktivitet festiv për fëmijët dhe familjarët e punonjësve të
Policisë të rënë në krye e për shkak të detyrës.
Në fjalën e tij, ministri Xhafaj, theksoi: ''Është në detyrimin tonë për t'ua
bërë jetën juve shumë më të lehtë dhe në mënyrë të veçantë këtyre fëmijëve të mrekullueshëm, prindërit e të cilëve kanë bërë një akt sublim në
jetë. Nuk janë sot këtu, pikërisht për të mbrojtur jetë, për t'i bërë jetët e të
gjithëve dhe jo vetëm të fëmijëve të tyre shumë më të sigurt.
Nën atmosferën festive të krijuar nga donator të ndryshëm, u bë dhe
shpërndarja e pakove me dhurata të ofruara nga kompani dhe organizata
për familjarët dhe fëmijët e të rënëve të policisë në krye të detyrës. Edhe
kompania Sigma Interalbanian shpërndau çeqe për 60 fëmijët që ishin
present në këtë aktivitet.

Mbështesim fëmijët – Të njohim Shqipërinë
Prej vitesh kompania Sigma Interalbanian VIG, mbështet ekskursionet e
fundvitit të fëmijëve të një shkolle në një fshat në rrethin e Dibrës. Me
dëshirën e madhe për të njohur më mirë historinë dhe gjeografinë e
Shqipërisë, por edhe për të eksploruar vendet e bukura të saj, çdo fundviti
shkollor, fëmijët e kësaj shkolle organizojnë një udhëtim në një vend të
caktuar në Shqipëri.
Ky udhëtim është shumë i vlefshëm për këta fëmijë. Ata jo vetëm njihen me
vise dhe kultura të reja, por njëkohësisht ju jep mundësinë dhe i nxit të mendojnë për kulturën dhe vendin e tyre. Edhe pse të vegjël, në kthim të këtyre
udhëtimeve, ata gjejnë gjithnjë diçka për të përmirësuar në fshatin apo
shtëpinë e tyre.
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Mbështesim fëmijët – Ndihmojmë me institucionet arsimore të
Tiranës
Nismës së bashkisë së Tiranës, për të ndihmuar institucionet arsimore për
paisjen e tyre me artikujt e nevojshëm, iu përgjigj dhe kompania Sigma
Interalbanian VIG.
Zgjodhëm një klasë në shkollën Petro Nini Luarasi, dhe duke konsideruar
nevojën e tyre imediate për karrige, vendosëm t’i mbështesim ata. Gjatë
kohës që ata qëndrojnë në klasë, është shumë e rendësishme që nxënësit
të ndihen komod, pasi kjo i ndihmon të përqëndrohen dhe rrjedhimisht të
asimilojnë më lehtë mësimin.
Përveç kësaj shkolle, disa metra më tutje, ndodhej dhe kopshti shtetëror
“Duarartët”, i cili ishte i sapo rikonstruktuar por kishte ende paisjet e vjetra.
Kompania vendosi që të rinovonte një pjesë të këtyre paisjeve, me premtimin që në të ardhmen do të rikthehej t’i mbështeste me donacione të
tjera.
Kryetari i Bashkisë, Z. Erion Veliaj, dërgoi një letër për Drejtorin e Përgjithshëm të kompanisë, Z. Klaidi Çitozi, në të cilën e falenderonte për kontributin dhe theksonte ndikimin që këto donacione do të kishin në rritjen e
brezave të rinj.
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Parimi i vlerësimit dhe menaxhimit të riskut
Procesi i vetevleresimit te risqeve dhe aftesise paguese eshte nje proces i
brendshem qe shoqeria do te kryeje cdo vit per te vleresuar pershtatshmerine e menaxhimit te riskut dhe pozicionin e saj te tanishem dhe te
ardhshem te aftesise paguese, ne rastet normale te funksionimit dhe ne
rast te ngjarjeve te jashtezakonshme (stress testing).
Struktura e Menaxhimit Te Riskut Te Shoqerise
Departamenti i Menaxhimit te Riskut eshte struktura pergjegjese e monitorimit te riskut. Gjithashtu, struktura perfshin edhe nje Komitet te Menaxhimit te Riskut, i miratuar nga Bordi i Drejtoreve.
Vetevleresimi i Risqeve dhe Aftesise Paguese
Procesi i vetevleresimit te Risqeve dhe aftesise paguese te shoqerise
perbehet nga disa faza:
i. Procesi i Kontrollit te Risqeve
a. Identifikimi dhe kategorizimi i risqeve
b. Vleresimi kualitativ ose kuantitativ
c. Monitorimi, masat dhe kontrollet
d. Raportimi
ii. Prova e Rezistences
iii. Administrimi i Kapitalit dhe Niveli i Aftesise Paguese
iv. Plani i Vazhdimesise se Aktivitetit dhe Testimi i Tij
v. Profili i Pergjithshem i Riskut

Procesi i Kontrollit te Risqeve
Procesi i kontrollit te risqeve fillon me inventarizimin e tyre. Duke u bazuar
ne template te Vienna Insurance Group (“Shoqeria meme”), kemi bere
inventarizimin e risqeve kryesore te shoqerise. Per cdo risk te identifikuar
eshte bere vleresimi frekuence/shkalle e rendesie, menyren qe ata
perdorin per vleresimin e riskut dhe masat/kontrollet e ndermarra per
secilin risk, nese ka te tilla te nevojshme.
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1. Identifikimi dhe kategorizimi i risqeve
Qellimi i procesit te Inventarizimit eshte identifikimi dhe kategorizimi i
Risqeve.
Risqet kryesore te identifikuara nderkombetare jane:
•Risku i Tregut
•Risku i Marrjes ne Sigurim se Jo-jetes
•Risku i Marrjes ne Sigurim se Produktit te Shendetit
•Risku i Aktiveve te Patrupezuara
•Risku i Falimentimit te Pales Tjeter
•Risku i Likuiditetit
•Risku Operacional
•Risku i nderprerjeve te aktivitetit
•Risku i perqendrimit te njohurive
•Risku i burimeve njerezore te pamjaftueshme
•Risku i hardware dhe infrastruktures
•Risku i software dhe i sigurise
•Risku i modelimit dhe kualitetit te te dhenave
•Risku i zhvillimit te IT
•Risku i projekteve
•Risku i perputhshmerise ligjore te lidhura me sigurimet
•Risku i perputhshmerise ligjore te tjera
•Risku i proceseve dhe organizimit
•Risku i gabimeve njerezore
• Risku Strategjik
• Risku i Reputacionit
2. Vleresimi kualitativ ose kuantitativ
Ne kete proces behet vleresimi i risqeve materiale. Vleresimi behet ne baze
te dy parimeve : frekuenca dhe shkalla e rendesise.
3. Monitorimi, masat dhe kontrollet
Monitorimi i te gjithe risqeve eshte i detyrueshem dhe kryhet te pakten
nje here ne vit.
Ne kete proces monitorimi merr rendesi vleresimi i bere i riskut dhe ndarja
sipas shkalles se rrezikut.
4. Raportimi
Raportimi tek Bordi i shoqerise permban nivelet e risqeve dhe masat qe
duhen marre per ato risqe te klasifikuara shqetesuese.
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Prova e Rezistences
Prova e rezistences eshte nje teknike e cila perdoret per te matur ndjeshmerine ndaj ngjarjeve qe kane nje probabilitet te vogel per te ndodhur,
por qe kane nje efekt te konsiderueshem kur ato ndodhin. Dy metodat
kryesore te ketij testimi jane analiza e ndjeshmerise dhe analiza e skenareve.
Faktoret makroekonomike kane nje efekt te madh ne kete lloj testimi.
Risqet si ato te tregut, te kreditit apo operacionale jane drejtperdrejte te
lidhur me luhatjet ne normat e interesave, cmimet e aseteve, dhe kursin e
kembimit.
Administrimi i Kapitalit dhe Niveli i Aftesise Paguese
Bazuar ne ligjin nr. 52/2014 date 22.05.2014, “Per veprimtarine e sigurimit
dhe risigurimit”, shoqeria duhet te mbaje nje fond garancie minimum ne
shumen 370 milion leke (ose jo me pak se 1/3 e marzhit te aftesise
paguese minimale).
Plani i Vazhdimesise se Aktivitetit dhe Testimi i Tij
Plani i vazhdimesise se aktivitet eshte formuluar dhe eshte perditesuar
nga shoqeria per tju pershtatur ndryshimeve ne strukturen e shoqerise. Ne
plan parashikohen hapat qe duhet te ndermerren ne rast te llojeve te
ndryshme katastrofash, si dhe percaktohen personat pergjegjes per
grupet e ndryshme te punes.
Profili i Pergjithshem i Riskut dhe Konkluzioni
Duke konsideruar te gjithe analizen e mesiperme dhe gjetjet e rezultuara,
arrijme ne perfundimin qe shoqeria ka nje nivel menaxhueshem te riskut
ne teresi.
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Raporti i Auditit të Brendshëm
Permbledhje e aktiviteteve te Auditimit te Brendshëm për vitin 2017
Aktiviteti i Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2017 në shoqërinë Sigma
Interalbanian VIG është kryer në përputhje me Planin vjetor te Auditit te
Brendshëm të miratuar në Mbledhjen e Këshillit Mbikqyres të Grupit VIG
dhe 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 AMF “Për veprimtarinë e Njësisë
së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në shoqërinë e
sigurimit”.
Gjate vitit 2017 Departamenti i Auditit te Brendshem ka audituar aktivitetet e shitjes dhe marrjes ne sigurim, të administrimit, të risigurimeve, të
menaxhimit të riskut, të trajtimit të demeve, të menaxhimit financiar dhe
te teknologjise se informacionit, duke mbuluar kështu plotësisht të gjitha
fushat e veprimtarisë së shoqërisë.
Aktivitetet e shitjes menaxhohen nga Departamenti i Shitjes në Drejtorinë
e Përgjithshme dhe realizohen nga Degët e Shitjeve të cilat përmbajne në
strukturën e tyre agjentët e shitjes dhe ndërmjetesit e tjerë të shoqerise
Sigma Interalbanian VIG.
Kontrollet e Auditit te Brendshëm për vitin 2017 në aktivitetet e shitjes
janë fokusuar në zbatimin rregullores së 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 janë përqëndruar më së shumti tek risqet e mundshme që
mund të vijnë 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 Administrimit është audituar gjatë vitit 2017 duke u fokusuar ne problematikat e rakordimeve mujore te agjenteve te shitjes me
deget dhe me drejtorine e pergjithshme, ne administrimin e primeve e
paarketuara, ne kontrollin e inventarizimin fizik te policave gjendje te
furnizuara tek agjentet e shitjes, ne zbatimin e procedurave per policat
dublikate dhe policat e anulluara, funksionimin e programit Edusoft per
administrimin e policave dhe llogaritjen e komisioneve dhe bonuseve.
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Aktivitetet e marrjes ne sigurim dhe menaxhimit te riskut 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.
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”, 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.
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.
Veprimtaria e Departamentit Ligjor 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 aktiviteteve juridike te shoqerise jane primet e paarketuara te klienteve dhe subjekteve debitore. Kontrollet e kryera nga Auditi i
Brendshem ne aktivitetet juridike te shoqerise gjate vitit 2017 jane fokusuar ne analizimin dhe percaktimin e risqeve qe vijne nga zgjidhja me proces
gjyqesor e mosmarreveshjeve.
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 Sigma Interalbanian VIG
dhe VIG Services Shqiperi. Kjo marreveshje eshte perditesuar ne muajin
Tetor 2017.
Auditimet e realizuara gjate vitit 2017 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 jane perqendruar ne menyre te vecante tek demet
motorrike (Kasko dhe TPL) dhe tek demet e prones. Gjate auditimeve jane
kontrolluar si databaza elektronike, rregjistrimet ne programin e demeve
dhe dokumentat e skanuar elektronikisht, ashtu edhe ne dokumentacionin fizik te dosjeve te demeve.
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Aneks 1
Raporti i Auditit të Jashtëm
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Mbrojmë atë
që ka vlerë për ju!

www.sivig.al
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