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Mesazhi

Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës

i kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës
Të nderuar klientë, partnerë,
miq e bashkëpunëtorë,
Të nderuar aksionarë,

Rezultatet e
vlerësueshme në vitin
2021 janë shprehja më e
mirë e lidershipit vizionar,
vendimmarrjes së
suksesshme strategjike
dhe performancës në
rritje të menaxherëve
dhe stafeve të shoqërisë

Të nderuar punonjës të Eurosig,
Përgjatë 17 viteve të veprimtarisë, Eurosig ka konsoliduar qëndrueshmërinë e
saj dhe ka ndihmuar njerëzit të ndërtojnë një të ardhme më të sigurtë, duke
u kujdesur për jetën dhe pasuritë e tyre,
duke ofruar zgjidhje me kompetencë
dhe prekje njerëzore.
Edhe viti 2021 ishte i suksesshëm në realizimin e objektivave dhe prioriteteve
tona, me një qëndrueshmëri të shkëlqyer
të kapitalit, brenda një mjedisi sfidues
ekonomik dhe financiar. Në sajë të planifikimeve të kujdesshme strategjike dhe
qeverisjes korporative efektive që zbatuam, Eurosig tregoi qëndrueshmëri dhe
standarde të larta, duke menaxhuar me
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kujdes ndikimin negativ të pandemisë
së Covid 19.
Me zotërimin nga Eurosig të 51.02% të
kuotave aksionare në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë, krijuam dhe Grupin
Financiar Eurosig–Insig–UBA, subjektet
e të cilit performojnë me sukses në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e
Kosovës.
Rezultatet e vlerësueshme në vitin 2021
janë shprehja më e mirë e lidershipit
vizionar, vendimmarrjes së suksesshme
strategjike dhe performancës në rritje të
menaxherëve dhe stafeve të shoqërisë.
Bashkëpunimi i suksesshëm që kemi
përforcuar në vite me klientët dhe partnerët tanë është në themel të standardeve të larta të arritura. Në udhëtimin
tonë të përbashkët, kemi treguar se jemi
me vizion, kemi identifikuar vazhdimisht
mundësi të reja, duke ecur me kërkesat
e tregut dhe përshtatur me nevojat e
klientëve.
Drejtimi me integritet, performanca, konsolidimi dhe stabiliteti brenda normave

të lejuara i treguesve ekonomiko-financiarë, tregojnë se shoqëria Eurosig është
e shëndetshme dhe se sistemet e saj të
kontrollit dhe ato operacionale janë në
gjendje të përballojnë volumin e një rritjeje konstante të biznesit. Kjo shërben si
garanci në realizimin me sukses të objektivave të Strategjisë së Eurosig për
periudhën 2022 - 2026.
Në emër të Këshillit Mbikëqyrës, dëshiroj të falënderoj Menaxhimin e Lartë,
Menaxhimin Operacional dhe të gjithë
punonjësit e Eurosig për punën dhe arritjet në vite. Përkushtimi dhe angazhimi
juaj vijues ndaj klientëve është garanci
suksesi në të ardhmen.
Falënderim i veçantë për arritjet tona u
takojnë aksionarëve, klientëve dhe partnerëve të biznesit, për besimin që na
kanë dhënë ndër vite.
Duke përcjellë përzemërsisht urimet më
të mira për Ju dhe familjet Tuaja, me
besim të plotë për bashkëpunimin tonë,
Ju ftojmë në udhëtimin tonë të përbashkët në të ardhmen.
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Dr. Xhevdet KOPANI

Mesazhi

Drejtor i Përgjithshëm

i Drejtorit të Përgjithshëm
Të nderuar klientë, partnerë,
miq e bashkëpunëtorë,
Të nderuar punonjës të Grupit Eurosig,

Treguesit e arritur gjatë
2021 erdhën si rrjedhojë e
punës, përkushtimit dhe
profesionalizmit të të gjithë
punonjësve, agjentëve dhe
bashkëpunëtorëve, të cilët
gjej rastin t’i falënderoj për
përmbushjen e objektivave
strategjike dhe ato vjetore

Viti 2021 ka qenë një vit i vështirë, pasi
bizneset, familjet dhe shoqëria në tërësi vazhduan përballjen me pandeminë
Covid 19. Pasojat e saj në Shqipëri, rajon dhe mbarë botën, në humbjen e
jetëve dhe shëndetin e njerëzve, tkurrjen e tregjeve, rritjen e inflacionit, koston
e jetesës së klientëve, pasigurinë për të
ardhmen ishin bashkëshoqëruese gjatë
gjithë periudhës.
Natyrisht që edhe shoqëritë financiare dhe ato të sigurimit ishin të ndikuara
nga faktorë të krizës së përgjithshme,
pasigurisë për jetën, investimet, tregun,
sigurinë në tërësi, dhe si shoqëri financiare ne ishim më të ndjeshëm ndaj
këtyre fenomeneve. Megjithatë, ajo që u
evidentua ishte solidariteti, gatishmëria
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jonë për t’u shërbyer klientëve, duke
sakrifikuar dhe pjesë nga të ardhurat
tona, për t’u qëndruar pranë atyre.
Gjatë këtij viti, tregu i sigurimeve të JoJetës arriti 17,8 miliardë lekë, me një rritje
+15,4%, krahasuar me vitin 2020. Vlera e
dëmeve të paguara arriti në 6 miliardë
lekë.
Shoqëria Eurosig sh.a. arriti një volum
primesh mbi 2,316 miliardë lekë, me një
realizim plani 103,8% dhe realizim nga
viti 2020 në masën 113,8%. Dëmet arritën
në 594 milionë lekë, me një rritje prej
3,5%, në krahasim me vitin 2020. Dëmet
Fond Kompensimi të paguara arritën
në 52,5 milionë lekë, duke zënë 19.51% të
dëmeve të paguara nga tregu. Raporti
sigurime vullnetare me të detyrueshme
arriti rreth 20% me 80%.
Ky vit shënoi ofrimin e shërbimeve më të
shpejta e cilësore për klientët, duke realizuar procesin e digjitalizimit të shërbimeve, ofrimit online të tyre, dëmshpërblim të drejtë, real dhe të shpejtë,
objektiva të cilat u përmbushën gjatë
vitit 2021.
Treguesit e arritur në këtë vit janë rrjed-

hojë e punës, përkushtimit, profesionalizmit të të gjithë punonjësve, agjentëve,
ndërmjetësve dhe bashkëpunëtorëve,
të cilët gjej rastin t’i falënderoj për
gjithçka kanë bërë gjatë këtij viti për
përmbushjen e objektivave strategjike
dhe ato vjetore.
Gjithashtu, theksoj se këta tregues
pozitivë janë realizuar falë edhe kujdesit dhe mbështetjes së Aksionarit
kryesor, Zotit Kadri Morinaj, dhe Këshillit
Mbikëqyrës.
Falënderim i veçantë është për të gjithë
ata klientë që na besuan, por dhe për
partnerët tanë ndërkombëtarë, risigurues, brokëra etj., të cilët dëshmuan
partneritet, besnikëri dhe besueshmëri
ndaj nesh.
Qëllimi i Shoqërisë Eurosig ka qenë dhe
mbetet, shërbimi ndaj klientit, përgjegjshmëria e lartë në komunikimin me ta,
veçanërisht në trajtimin e dëmeve. Ofrimi i produkteve dhe paketave promocionale, me orientim ruajtjen e shëndetit dhe pronës së klientit dhe dhënien
e një sigurie maksimale në këtë drejtim,
do të jetë prioriteti ynë për vitin 2022.
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STRUKTURA QEVERISËSE E SHOQËRISË
Në Eurosig kemi implementuar praktikat më të mira të qeverisjes së biznesit, duke ndarë të drejtat dhe përgjegjësitë ndërmjet Asamblesë së
Aksionarëve, Këshillit Mbikëqyrës, Drejtorit të Përgjithshëm, Menaxhimit të
Lartë, Menaxhimit Operacional dhe Funksioneve Kryesore të Kontrollit. Në
funksion të mirëqeverisjes, janë krijuar dhe funksionojnë edhe Komiteti i Auditimit & Menaxhimit të Riskut, Komiteti i Investimeve, Komiteti i Risigurimit
dhe Komiteti i Vlerësimit të Dëmeve.
Fushat e përgjegjësive të organeve mbikëqyrëse, ekzekutive dhe menaxheriale janë të përcaktuara në aktet e brendshme të Eurosig. Kjo ka ndikuar
pozitivisht në mënyrën e përcaktimit të strategjisë dhe objektivave të Eurosig, përzgjedhjen dhe mbikëqyrjen e personelit, kryerjen e veprimtarive
ditore, përcaktimin dhe respektimin e Kodit të Sjelljes dhe Etikës, duke operuar në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi.
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Eurosig vazhdon rritjen, zgjerimin
dhe konsolidimin e pozitave
në tregun e sigurimeve në

VIZIONI, MISIONI, VLERAT E EUROSIG

Shqipëri dhe rajon

Vizioni

Vlerat e shoqërisë

Të qenit lider në fushën e sigurimeve, bazuar në standarde europiane, që orientohet nga performanca e shtuar, në përputhje me kërkesat e palëve të interesuara,
duke u mbështetur në filozofinë e vlerave, profesionalizmit, bazueshmërisë ligjore,
reflektimit ndaj kërkesave të klientit dhe fokusimit tek ai.

Shoqëria Eurosig ka një emër dhe përbën një vlerë të shtuar në industrinë e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon. Përvoja 17-vjeçare në fushën e sigurimeve i ka konsoliduar këto vlera, duke i bërë të qëndrueshme dhe me ndikim të drejtpërdrejt në
zhvillimet e shoqërisë.
Filozofia e Eurosigut për orientimin ndaj klientit, përbën një qasje që mbart vlera
për tani dhe të ardhmen. Ne kemi krijuar marrëdhënie afatgjata besimi me punonjësit, klientët, grupet e interesit duke u përgjigjur kërkesave të tyre me shpejtësi dhe
profesionalizëm. Në Eurosig punohet në grup, nxitet diversiteti, vlerësohen përpjekjet dhe puna orientohet drejt rezultatit.
Vlerë e shtuar e Eurosigut ndër vite është dhe përgjegjësia sociale, falë rolit të
spikatur dhe vlerave altruiste të Presidentit të Grupit Financiar Eurosig-Insig-UBA, z.
Kadri Morinaj.
Performimi i Eurosig në raport me industrinë e sigurimeve dhe historinë e saj
në treg, rritja, zgjerimi dhe konsolidimi në tregun e sigurimeve në Shqipëri dhe
rajon, zgjerimi i veprimtarisë financiare të Grupit edhe në tregun bankar në vend
përbëjnë një vlerë që do të ndikojë pozitivisht në performancën tonë në të ardhmen.

Misioni
Misioni i Eurosig është:
a) të sigurojë produkte, shërbime dhe aktivitete ndaj klientëve, nëpërmjet përsosjes
së shërbimit, cilësisë, profesionalizmit, etikës, duke funksionuar si një shoqëri financiare, me qëllim optimizimin e kërkesave të klientëve, rritjen e kapitalit financiar, rritjen e vlerës së aksioneve, duke i siguruar klientët për mbështetje në çdo
kohë, për kompensim të plotë dhe të drejtë për dëmet e mundshme;
b) të ofrojë shërbime sipas standardeve europiane, duke konsoliduar pozicionin e saj
dhe duke garantuar emër e reputacion tek partnerët rajonalë, europianë e më gjerë;
c) të marrë reagime (feedback) nga klientët me forma e metoda bashkëkohore
dhe reflektim të tyre, për të përmirësuar shërbimin.
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Veprimtaritë kryesore të Eurosig

BURIMET NJERËZORE,
VEPRIMTARITË
KRYESORE, KLIENTËT
DHE PARTNERËT E EUROSIG
Burimet njerëzore
Eurosig, si shoqëri e konsoliduar në tregun e sigurimeve, është e shtrirë në të
gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë me 19 degë, 8 agjenci dhe 271 punonjës në nivel qendror dhe vendor. Duke i konsideruar burimet njerëzore si një faktor të rëndësishëm dhe kapitalin intelektual për rritjen e biznesit tonë, ne investojmë sistematikisht në përzgjedhjen, trajnimin, vlerësimin, qëndrueshmërinë
dhe zhvillimin e punonjësve. Shtrirja e Eurosigut në të gjithë vendin, burimet
njerëzore profesionale dhe me integritet, aftësitë e larta qeverisëse të ekipeve
mbikëqyrëse dhe menaxheriale përbëjnë garanci për sukses dhe përballim të
sfidave në të ardhmen.

Shoqëria Eurosig ruan sandardet më të mira të produkteve të sigurimit, në përputhje me kërkesat e klientëve, pasi janë hartuar bazuar mbi produktet dhe praktikat
më të mira ndërkombëtare të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit.
Eurosig ofron asistencë dhe praktikën më të mirë të trajtimit të dëmeve, për produkte të ndryshme, si dhe gëzon të gjithë ekspertizën e nevojshme për të lehtësuar
të gjithë procesin e trajtimit të dëmit.
Eurosig ushtron veprimtari sigurimi në përputhje me klasat, për të cilat është licencuar nga AMF. Dinamika kryesore e punës së Eurosig përfshin veprimtaritë për sigurimin, trajtimin e dëmeve, çështjet ekonomiko-financiare, çështjet ligjore, teknologjinë e informacionit, funksionet kryesore të kontrollit etj.
Veprimtari kryesore e Eurosig është realizimi i procesit të shitjes dhe marrjes në sigurim:
për produktet e sigurimeve vullnetare, si Sigurimi i Aksidenteve Personale, Sigurimi i Shëndetit dhe Sëmundjeve, Sigurimi Kasko, Sigurimi i Pasurisë (nga zjarri dhe
forcat e natyrës), Sigurimet ndaj Dëmtimeve dhe Humbjeve të Tjera të Pasurisë, Sigurimi i Garancive të Ofertave dhe Kontratave, Sigurimi i Mallrave në Transport, Sigurimi i Përgjegjësive të Anijeve dhe Mjeteve Lundruese, Sigurimi i Përgjegjësive (profesionale, publike, punëdhënësit), Sigurimi i Bankave BBB&ECC;
për produktet e sigurimit të detyrueshëm, si Sigurimi i Detyrueshëm Motorik
për Përgjegjësitë ndaj Palëve të Treta (DMTPL), Certifikata Motorike Ndërkombëtare e
Sigurimit (Kartoni Jeshil), Sigurimet Kufitare etj.
Veprimtaritë e linjave të biznesit mbështeten nga një sistem dhe rrjet informatik
bashkëkohor.
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Klientët e Eurosig
Filozofia e Eurosig është e orientuar ndaj klientëve, duke synuar gjithmonë
krijimin e një partneriteti afatgjatë me klientët tanë. Besimi që kemi krijuar
ndër vite ka bërë që sot të numërojmë mes klientëve tanë shoqëri dhe institucione të rëndësishme për vendin, si banka dhe institucione financiare, si
dhe kompani të mëdha biznesi, për të cilat shërbimi është ofruar i personalizuar dhe në kohë reale. Synimi jonë është të ofrojmë zgjidhje praktike dhe të
shpejta lidhur me kërkesat e klientëve tanë, si dhe përgjigjia në kohë dhe në
masë e dëmshpërblimeve, në rast dëmi. Për këtë qëllim, stafi i mirëtrajnuar
dhe me aftësi të shkëlqyera teknike dhe komunikimi përcjell të njëjtën filozofi
biznesi tek klientët.

EUROSIG NËPËRMJET SHIFRAVE
Gjatë vitit 2021, shoqëria Eurosig përballoi me sukses sfidat e krijuara nga pandemia e Covid 19. Disa nga treguesit kryesorë të vitit 2021, krahasuar me vitin 2020:
Volumi i primeve të shkruara bruto është 2,316,615,000 lekë ose 13.80% më
shumë, rritja vjetore më e lartë që nga viti 2016.
Volumi i dëmeve të paguara është 594,928,000 lekë, me një rritje prej 3.48%.
Pesha specifike e volumit të sigurimeve vullnetare kundrejt totalit është 20.12%,
me një rritje 1.12%.
Për treguesin e volumit të primeve të shkruara bruto:

Partnerët e Eurosig
Kompanitë e risigurimit, partnere të Eurosigut, kanë një ndikim të rëndësishëm
në qëndrueshmërinë, inovacionin, fuqinë financiare të Eurosigut në tregun e
sigurimeve. Pjesëmarrësit në kontratat e risigurimit që lidh Eurosig janë shoqëri
risigurimi që përmbushin standardet ndërkombëtare të stabilitetit financiar,
të listuara në bazën e vlerësimeve të agjencive ndërkombëtare të vlerësimit të kreditit si Standard and Poors, Moody’s, AM Best, në përputhshmëri dhe
në zbatim të kritereve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe aktet e
brendshme të Eurosig.
Shoqëria Eurosig ka investuar një kosto relativisht të lartë për risigurimet me
kompani risigurimi prestigjoze, si Hannover Re, Polish Re, Generali Group, Scor,
VIG Re për të garantuar financiarisht detyrimet e mundshme dhe përgjegjësitë
ndaj klientëve, si në risqet e sigurimit të pronës ashtu dhe në ato të sigurimeve motorike dhe të përgjegjësive. Grupi Eurosig ka ruajtur prej disa vitesh
dhe ka zgjeruar bashkëpunimin edhe me risigurues të tjerë, si Munich Re, Sava
Re, Deutsche Ruck, DEVK, Helvetia, Toa Re, SAVA RE dhe Swss Re. Ne, gjithashtu,
zhvillojmë marrëdhënie bashkëpunimi për risqet fakultative edhe me kompani
të tjera risiguruese, gjithnjë duke u mbështetur në kriterin e vlerësimit financiar,
si dhe standardin e bashkëpunimit.
Marrëveshjet e Risigurimit të Pronës, Sigurimit të Detyrueshëm për Përgjegjësinë ndaj Palëve të Treta (TPL, Karton Jeshil dhe Kufitare), përveç garancisë financiare në pagesat e dëmeve të mëdha, kanë krijuar një fleksibilitet dhe cilësi
të veçantë shërbimi ndaj klientëve.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

në Sigurimin Motorik kemi rritje me 12.47%, zotërojmë 14.90% të tregut, duke u renditur
në vendin e dytë;
në produktet MTPL e Brendshme kemi rritje me 7.10%, zotërojmë 14.61% të tregut, renditemi në vendin e tretë;
në Sigurimin Kartoni Jeshil kemi rritje me 32.30%, zotërojmë 23.93% të tregut, renditemi
në vendin e dytë;
në Sigurimin Kufitare zotërojmë 13.51% të tregut, renditemi në vendin e tretë;
në Sigurimin Kasko zotërojmë 7.55% të tregut;
në Sigurimin Zjarri, Forcat e Natyrës dhe Dëmtimet e Tjera në Pronë kemi rritje me
77.64%, duke realizuar rritjen më të madhe në treg;
në Sigurimin Aksidentet dhe Shëndeti kemi rritje me 11.26%, renditemi në vendin e dytë;
në Sigurimin Shëndeti në Udhëtim kemi rritje me 113.09%, renditemi në vendin e tretë;
në Sigurimin e Përgjegjësive Civile kemi rritje me 12.20%.

Volumi i dëmeve të paguara:
o
o
o

në Sigurimin Motorik u rrit me 21.81%;
në Sigurimin MTPL e Brendshme u rrit me 38.34%;
në Sigurimin Kartoni Jeshil u zvogëlua me afro 29%.

Kemi paguar 52,524,000 lekë nga Fondi i Kompensimit, renditemi të parët me
19.51% të totalit të tregut.
Në sigurimet motorike Eurosig dhe Insig zotërojnë së bashku 22.98% të tregut,
duke u renditur në vendin e parë.
Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA zotëron 19.93% të pjesës ndaj totalit në tregun e Jo Jetës në Republikën e Shqipërisë, duke u renditur në vendin e dytë;
15.25% të pjesës ndaj totalit të tregut të Jetës në Republikën e Shqipërisë; dhe
9.98% të tregut të sigurimeve të Jo Jetës në tregun e Republikës së Kosovës.
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DISA TË DHËNA PËR GRUPIN FINANCIAR
EUROSIG–INSIG–UBA
Organizimi dhe funksionimi i Grupit Eurosig–Insig-UBA
Sipas përcaktimeve në aktet ligjore dhe rregullatore, Grupi Financiar Eurosig–

Insig-UBA funksionon i përbërë nga: shoqëria Eurosig sh.a Shqipëri, shoqëri mëmë;
shoqëritë Insig Jo-Jetë sh.a Shqipëri, Insig Jetë sh.a Shqipëri, Eurosig sh.a Kosovë
dhe Banka e Bashkuar e Shqipërisë, shoqëri të kontrolluara.

Shoqëritë e Grupit gëzojnë parametrat e gjendjes financiare për vitin 2021

në përputhje të plotë me kërkesat ligjore në fuqi.

Treguesit kryesorë të shoqërive të sigurimit
të Grupit për vitin 2021 (vlerat janë në lekë)
EMËRTIMI

VOLUMI I PRIMEVE
TË SHKRUARA
BRUTO

PESHA
SPECIFIKE
NDAJ TOTALIT

DËME
TË PAGUARA
BRUTO

EUROSIG

2,316,619,000

45.23%

594,928,000

SHQIPËRI

EUROSIG
KOSOVË

INSIG JO-JETË
SHQIPËRI

INSIG JETË
SHQIPËRI

PËRGJEGJËSIA SOCIALE,
PROMOVIMI I VLERAVE TË EUROSIG
Përgjegjësia sociale është një vlerë e shtuar e Grupit Financiar Eurosig–

Insig-UBA. Falë angazhimit dhe kujdesit të vazhdueshëm të Presidentit, Z.

1,353,284,000
1,233,284,000
218,197,000

26.42%
24.08%
4.26%

862,756,000
313,389,000
82,557,000

Kadri Morinaj, subjektet e Grupit janë të angazhuara për të maksimizuar
ndikimin pozitiv në shoqëri dhe mjedisin ku ushtrojnë veprimtarinë. Një

vëmendje të veçantë Grupi dhe Presidenti Morinaj kanë ndaj mjedisit
kulturor, artistik, mediatik, si dhe ndaj shtresave në nevojë.

Ndër veprimtaritë e mbështetura në vitin 2021 nga Grupi Financiar EurosigInsig-UBA dhe Presidenti i Grupit, Zoti Kadri Morinaj, veçojmë:

Janar 2021 - Krijimi i një atmosfere magjike dhe shpërndarja e dhuratave

TOTALI
EMËRTIMI

5,121,384,000
EMËRTIMI

100%
EMËRTIMI

1,853,630,000
EMËRTIMI

për ata që kanë më shumë nevojë, për engjëjt e vegjël të Qendrës Shqiptare
për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta.
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Janar 2021 - Mbështetje e webinarit të organizuar nga Qendra Shqiptare

në Suedi “Papa Klementi XI-Albani” shpalli Presidentin e Grupit Eurosig-

Albania”, ku morën pjesë me prezantimin e punimeve të tyre qindra

suksesshëm në ndihmë për shkollat shqipe, kultet fetare, revistën “Miqësia”

për Qeverisjen e Mirë, në bashkëpunim me Fondacionin “Konrad Adenauer
studentë të përkushtuar, duke mundësuar edhe çmimet për 3 fituesit e
eseve më të arrira.

Mars 2021 - Mbështetje për hapjen e Qendrës Multifunksionale për të rinjtë
në qytetin e Krumës. Në këtë oaz dijeje dhe kulture, të rinjtë hasjanë do

të kenë mundësinë të kalojnë kohën e lirë duke lexuar libra, duke bërë

projekte, konkurse, lojëra, diskutime dhe duke marrë njohuri të ndryshme

socialo-shkencore. Të privilegjuar për investimin, urojmë që qendra të

tilla të jenë sa më të shumta në funksion të zhvillimit kulturor në të gjithë
Shqipërinë.

Mars 2021 - Dhurimi i 10 mijë dollarëve për familjen e “Dëshmorit të

Atdheut”, Arjan Salës, për aktin heroik të shpëtimit të 22 kolegëve të tij nga
zjarri që ra tek Casa Italia. Djalit të Arjan Salës ju vendos dhe një pagë
mujore, deri në përfundim të studimeve të larta, si kontribut për rritjen dhe
mirëedukimin e tij.

Maj 2021 - Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA ka dhënë një mbështetje të

vazhdueshme për mirëfunksionimin e Shoqatës Kombëtare të Miqësisë
Shqipëri-Itali, e cila, në maj 2021, festoi në qytetin e Laçit 30-vjetorin e
krijimit të saj.

Maj 2021-Falë mbështetjes dhe ndihmës në vite, në ceremoninë e 10-vjetorit
të krijimit, Shoqata e Shkrimtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë

U dhuruan 10 mijë
dollarë për familjen
e “Dëshmorit të
Atdheut”, Arjan
Sala, për aktin
heroik të shpëtimit
të 22 kolegëve të
tij nga zjarri që ra
tek Casa Italia

Insig-UBA, Z. Kadri Morinaj, Anëtar Nderi, me motivacionin: Biznesmen i
dhe njerëzit në nevojë, me vite të tëra.

Qershor 2021 - Dhënia 300,000 lekë ndihmë për nënën e djaloshit të

pafajshëm, Musaen Zeneli, vrarë aksidentalisht në Velipojë, i cili do mbetet
në memorien tonë si një djalë punëtor që në moshë të vogël, për veten
dhe nënën e tij.

Korrik 2021 - Mbështetje për Hemingway Tirana për organizimin e
Hemingway Jazz Fest No.8, më 20 dhe 21 korrik. Dy netë të paharrueshme

Jazz me Rumba de Bodas, Devon & Jah Brothers, Roy Paci & Aretuska dhe
Lehmanns Brothers.

Gusht 2021 - Mbështetje për koncertin “Të gjitha rrugët të çojnë në Tiranë”,

organizuar në Amfiteatrin e Liqenit, duke mbledhur bashkë një grup artistësh
dhe këngëtarësh shqiptarë, si dëshmia më e mirë se jeta po rikthehet në
normalitet.

Gusht 2021 - Mbështetje për të dytin vit radhazi e kompozitorit të njohur
Gjergj Leka në organizimin e Festës së Këngës Shqiptare. Këngëtarë

të rinj të talentuar, gjatë tre netëve të aktivitetit, sollën perlat e muzikës

shqiptare ndër vite. Stafi i Grupit Eurosig-Insig-UBA mbështeti financiarisht

produksionin e këngës së një vajze shumë të talentuar dhe me zë të

fuqishëm, znj. Leandra Godaj, duke i uruar të shkëlqejë në të ardhmen në
muzikën shqiptare, pse jo edhe atë botërore.

Mbështetje për

hapjen e Qendrës
Multifunksionale

për të rinjtë në

Has. Në këtë oaz

dijeje dhe kulture

për të rinjtë e

qytetit të Krumës
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Shtator 2021 - Mbështetje për organizimin e spektaklit në Sheshin

“Skënderbej” për dy herë kampionin e Evropës, Z. Ervis Bici, i cili konkuroi për
titull Europe në Muay Thai. Në aktivitetin e ndërthurur mes muzikës, sportit
Muay Thai dhe bamirësisë, publiku u argëtua nga artistët Noizi, Dafina
Zeqiri dhe Besart Kallaku.

Tetor 2021 - Me rastin e dhënies së 3 çmimeve të para në Maratonën e

Tiranës për personat me aftësi të kufizuar, Presidenti i Grupit, Zoti Kadri

Morinaj, theksoi: “Mbështetja për këtë kategori nuk është vetëm morale,
por edhe financiare, pasi pjesëmarrja e tyre në këtë maratonë është

një insipirim për të gjithë ne. Personat me aftësi të kufizuara na shtyjnë
të shohim jetën ndryshe dhe plot ngjyra. Kjo kategori është maratona e
vërtetë!”

Tetor 2021 - Bashkimi me rrjetit ASAN, në mbështetje të nismës “Dita

e Solidaritetit dhe Aktivizmit Social në Shqipëri!”, si pjesë e nismës
që zhvillohet në të gjithë Europën. 45 të rinj u bënë pjesë e Grupit
Financiar Eurosig-Insig-UBA dhe Restorant Piazza, duke qëndruar pranë

ekspertëve tanë dhe duke marrë eksperienca të ndryshme lidhur me
këto kompani, ku u trajnuan mbi shërbimet dhe produktet e industrisë

së sigurimeve dhe asaj bankare. Në pritjen e organizuar për këta të rinj,

Presidenti i Grupit, Z. Kadri Morinaj, u shpjegoi atyre rrugëtimin në biznes
dhe u dha shumë këshilla për lidershipin dhe biznesin. Zoti Morinaj u
dha atyre edhe një mbështetje financiare për kohën që kaluan si pjesë
e stafeve të Grupit.

Mbështetje për të
dytin vit radhazi
e kompozitorit të
njohur Gjergj Leka
në organizimin e
Festës së Këngës
Shqiptare, me
Këngëtarë të rinj
e të talentuar
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Nëntor 2021-Mbështetje për organizimin e edicionit të 11-të të “Albanian
Coast Trip”, ku u bashkuan jo vetëm parashutistët shqiptarë nga të gjitha
trevat shqiptare, por u mundësua ardhja e parashutistëve nga e gjithë
bota për të ngritur trofe në Shqipëri.

Nëntor 2021 - Mbështetje për realizimin e filmit më të ri të aktorit Drilon
Hoxha, “Shkëmbimi”. Klark Morinaj është një nga protagonistët e këtij
filmi aksion, komedi, dramë, romancë, që ka bërë bashkë edhe aktorë të
mëdhenj si Bujar Asqeriu, Sejfulla Myftari, Natasha Sela dhe Çun Lajçi. Për
realizimin e filmit, regjisori dhe aktorët janë impenjuar maksimalisht, duke
xhiruar edhe jashtë vendit, deri në SHBA.
Nëntor 2021 - Mbështetje e Simpoziumit Shkencor me temë: “Gjeoshkencat,
Arritjet dhe Sfidat e të Ardhmes”, me rastin e 70-vjetorit të Universitetit
Politeknik të Tiranës. Me këtë rast u shpërndanë Certifikata Nderi për ajkën
e profesorëve që kontribuojnë dhe studiojnë Gjeoshkencat e vendit tonë.

Dhjetor 2021 – Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA është mbështetësi kryesor
në vite i Festivalit të RTSH, duke kontribuuar që kompeticioni më i rëndësishëm
muzikor i vitit të ngrihet gjithnjë e më lart dhe të kemi përfaqësim sa më
dinjitoz edhe në skenën europiane të këngës “Eurovision”.
Dhjetor 2021 - Çdo fundviti, së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë
së Shtetit, ne ju gjendemi pranë fëmijëve të punonjësve të policisë të rënë në
detyrë. Në aktivitete të ndryshme të organizuara për ta, duke u shpërndarë
dhe dhurata të shumta, shprehim mirënjohje të pafund për baballarët e
tyre, që dhanë jetën për garantimin e sigurisë publike në vendin tonë.

Grupi Eurosig
akordoi 300,000
lekë ndihmë për
nënën e djaloshit
të pafajshëm,
Musaen Zeneli,
i cili mbeti i vrarë
aksidentalisht
në Velipojë
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Veprimtari të tjera promovuese:
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theksoi se “Baba Aliu dhe Mali i Tomorrit kanë qenë një dhe kanë ngjallur
shpresë tek shqiptarët. Klerikët bektashinj kanë qenë njerëz të dijes dhe me

Janar 2021 - Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë në fokusin e Grupit Financiar

Eurosig-Insig-UBA, për të investuar dhe kontribuuar në zhvillimin e këtij

vendi. Në takimet me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Z. Talat
Xhaferri, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë,
Z. Fatos Reka, dhe me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Z. Zoran Zaev,

presidenti i Grupit, Z. Kadri Morinaj, u përqendrua në investimet e ardhshme
të Grupit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në fushën e industrisë
financiare. Kryeministri Zaev falënderoi Z. Morinaj për investimet e kryera
prej miliona eurosh në Maqedoninë e Veriut dhe garantoi mbështetjen e

tij maksimale për Grupin Eurosig-Insig-UBA në investimet e ardhshme në
industrinë financiare.

Korrik 2021 - Presidenti i Grupit Financiar Eurosig-Insig-UBA, Z Kadri Morinaj,
mori pjesë në “Forumin Ekonomik për Bashkëpunimin Rajonal”, që u mbajt
në Shkup me pjesëmarrjen e kryeministrit të Shqipërisë Z. Edi Rama,
kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Z. Zoran Zaev, dhe presidentit të Serbisë

Z. Aleksandar Vuçiç. Presidenti Morinaj zhvilloi disa takime me përfaqësues
të biznesit maqedonas, serb dhe shqiptar.

vlera në shoqërinë tonë. Ata kanë promovuar vlerat kombëtare, paqen dhe
mirësinë e tyre kudo.”

Tetor 2021 - Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA ndezi dritat rozë, në shenjë
solidarizimi për Ndërgjegjësimin e Kancerit të Gjirit. Me mesazhin se “çdo
grua është nëna apo motra jonë dhe ne duhet të jemi gjithnjë pranë tyre”,

u synua dhe sensibilizimi i opinionit për t’i nxitur ato të kryejnë kontrollet
mjekësore për kancerin e gjirit, sepse vetëm kështu mund të jemi të sigurtë
për shëndetin dhe jetët e tyre.

Nëntor 2021 - Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA ju bashkua fushatës së
sensibilizimit për aksidentet rrugore në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të
Trafikut Rrugor. Çdo vit, në mbarë globin, si pasojë e aksidenteve në trafikun

rrugor vdesin 1.25 milionë njerëz dhe dhjetëra miliona të tjerë mbesin të
lënduar rëndë. Aksidentet në trafikun rrugor janë shkaktari numër një i

vdekjeve të të rinjve të moshës 15-29 vjeç dhe shkaktari i tetë i vdekjeve në
mesin e të gjithë njerëzve në mbarë botën.

Dhjetor 2021 - Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA ishte pjesë e Panairit

Gusht 2021 - Presidenti i Grupit Financiar Eurosig-Insig-UBA, Z. Kadri

Ndërkombëtar të Tiranës “Porta drejt Ballkanit”. Ekspozues të ardhur nga

pelegrinazhit në Malin e Tomorrit, duke u lutur “për paqe, dashuri e harmoni

mund të jenë bashkëpunëtorët e ardhshëm të tregut të Shqipërisë dhe të

Morinaj, së bashku me Kryegjyshin Baba Mondin uruan shqiptarët gjatë

mbi 25 shtete të botës diktuan në shqip fjalët e fundit të teknologjive dhe

mes njerëzve”. Në mesazhin e përcjellë për besimtarët shqiptarë, Z. Morinaj

zonës që ajo përfaqëson gjeografikisht nën emërtimin “Porta drejt Ballkanit”.

Festë spektakolare
për punonjësit për
festat e fundvitit.
Surpriza të shumta
për stafin në festën
e fundvitit: Balerinë
e këngëtarë si, Gerti
& Enada, Gena apo
Anxhela Peristeri

Grupi Eurosig
akordoi 300,000
lekë ndihmë për
nënën e djaloshit
të pafajshëm,
Musaen Zeneli,
i cili mbeti i vrarë
aksidentalisht
në Velipojë
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Dhjetor 2021 - Entuziazmin për festën e Vitit të Ri 2022, Grupi Financiar Eurosig-

Vlerësimin me çmimin e Investimit në Vlerë Kapitali të Grupit Financiar

dhe promovuar këtë zonë me male, pllaja e liqene të mrekullueshme. Në

dhe rritjen më të lartë në treg. Dhënia e këtij çmimi tregon edhe njëherë

Insig-UBA e bashkoi me udhëtim drejt Shishtavecit të Kukësit për të vizituar
këtë aktivitet, Presidenti i Grupit, Z. Kadri Morinaj, pasi u uroj mbarësi dhe
begati gjithë stafit të Grupit, u bëri thirrje biznesmenëve për të ndërtuar
pistat e skive më të mëdha në Ballkan në zonën e Shishtavecit të Kukësit,
pasi mundësitë dhe resurset që ofron kjo zonë janë të pafund.

Dhjetor 2021 - Ndryshe nga çdo vit tjetër, festave të fundvitit të Grupit Financiar

Eurosig-Insig-UBA ju bashkuan fëmijët e mrekullueshëm të stafit; e thënë ndryshe

nga Presidenti Morinaj “e ardhmja e vendit tonë”. Në këtë festë spektakolare për
punonjësit, Presidenti i Grupit, Z. Kadri Morinaj, u bëri atyre shumë surpriza, si:
balerinët më të mirë në vend, Enada&Gerdi, këngëtarët Anxhela Peristeri dhe

Gena, që ndezën maksimalisht atmosferën. Por ajo që lumturoi më shumë ishin
fëmijët e stafit, për të cilët u organizua një festë shumë e bukur, duke i argëtuar
pa masë dhe duke u shpërndarë dhurata të shumta.
*

*

Eurosig-Insig-UBA nga CCIT Awards, për garantimin e qëndrueshmërisë
përkushtimin që u dedikohet klientëve tanë në mbarë trevat shqiptare.

Në Ditën Kombëtare në Ndihmë të Jetimëve, në një aktivitet me praninë e

shumë personaliteteve, shoqatave dhe ambasadorëve të disa vendeve,
Grupi Financiar Eurosig-Insig-UBA mori Çertifikatë Mirënjohje për ndihmën
e pandalshme për jetimët në Shqipëri.

Pjesëmarrjen e Presidentit të Grupit, Z. Kadri Morinaj, në eventin e Princeshës

Murat Napoleon në Paris, organizuar nën patronazhin e Bashkisë Paris dhe
UNHCR, në kuadrin e bamirësisë për të ndihmuar ngritjen e një spitali fushor
në kufirin ukraninas, për t’u ardhur në ndihmë njerëzve të dëmtuar nga lufta.

Pjesëmarrjen e Presidentit të Grupit Financiar Eurosig-Insig-UBA, Z. Kadri

Morinaj, në takimin që Klubi i Liderëve (Club Des Leaders) zhvilloi në Mynih,

*

Veprimtari të shumta më kuadër të përgjegjësisë sociale dhe promovimit

të vlerave të Eurosig u zhvilluan në periudhën e parë të vitit 2022, të cilat do
të pasqyrohen në Raportin Vjetor 2022. Në mënyrë të përmbledhur, ndër
më kryesoret, evidentojmë:

në Landin e Bavarisë. Në këtë takim, Z. Morinaj pati një bisedim me interes
reciprok edhe me Dukën e Bavarisë, Z. Franz Bonaventura Adalbert Maria

Herzog, një njohës mjaft i mirë i Shqipërisë dhe historisë tonë, dhe kontribuues
që bashkëpunimi mes dy popujve tanë të avancojë shumë vitet e fundit.

Vlerësimin e Presidentit të Grupit, Z. Kadri Morinaj, me çmimin “Star of

Nënshkrimi i një marrëveshjeje me Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të

EBA) për arritjet në fushën e biznesit.

përbashkët.

Business”, nga Asambleja Europiane e Biznesit (Europe Business Assembly-

Ndryshe nga çdo
vit tjetër, festave të
fundvitit të Grupit
Financiar EurosigInsig-UBA ju
bashkuan fëmijët e
mrekullueshëm të
stafit, të cilët morën
mjaft dhurata

Tiranës, me qëllim bashkëpunimin në funksion të përvojave me interes të

Vlerësim për
Presidentin e
Grupit, Z. Kadri
Morinaj, me
çmimin “Star
of Business”,
nga Asambleja
Europiane e
Biznesit
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Ngritjen e përmendores së Pjetër Bogdanit, në Krumë të Hasit, në vlerësim

Grupit, Z. Kadri Morinaj dhe Z. Xhevdet Morinaj. Në ceremoninë e zhvilluar,

të tij si një njeri i kulturës, artit, letërsisë dhe patriot i madh kombëtar e

presidenti i Grupit, Z. Kadri Morinaj, theksoi: “Kjo është më e pakta që

pararendës i Rilindjes Kombëtare.

mund të bëjnë fëmijët për një baba kaq të përkushtuar ndaj nesh dhe

Shpërndarjen e një mijë Kartave Rinore Europiane për gjimnazistët
dhe studentët e kryeqytetit, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës,
në kuadër të zgjedhjes së Tiranës si “Kryeqyteti Evropian i Rinisë për
2022”.

Islamit. ... Uroj të jetë duke na parë i mrekulluar nga Parajsa, që një Xhami
mban emrin e Tahir Morinaj!”.
Mbështetje e edicionit të 23-të të kompeticionit më të madh të
parashutizmit “Albania Open”. Fituesve të vendi të dytë dhe të tretë iu

Dhënia e 50 mijë eurove për popullin e Ukrainës, si kontribut për
përballimin e vuajtjeve që po u shkaktohen nga lufta. 20 mijë euro u
dhuruan specifikisht për shqiptarët që jetojnë në Ukrainë prej shekujsh,
të cilët Presidenti Morinaj i ka vizituar para 20 vitesh. Për këtë, presidenti
i Grupit, Z. Kadri Morinaj, u falënderua nga ambasadori i Ukrainës në
Tiranë, Z. Volodymyr Shkurov. Në pritjen e organizuar për nder të tij, Z.
Morinaj garantoi ambasadorin ukrainas se “për çdo nevojë që do të
keni, dera ime dhe e kompanive të Grupit Eurosig-Insig-UBA do të jetë
e hapur”. Kjo mbështetje u duk edhe në Ditën e Bajramit të Madh, ku
gratë dhe fëmijët ukrainas në Shqipëri festuan si gjithë shqiptarët, falë
mbështetjes së presidentit Morinaj.
Presidenti i Grupit Financiar Eurosig-Insig-UBA, Z. Kadri Morinaj, i dhuroi
Komunitetit Mysliman xhaminë në Marikaj. Kjo Xhami mori emrin e një
besimtari të devotshëm dhe të respektuar, që nga koha e komunizmit deri
në frymën e tij të fundit, Tahir Morinaj, babait të aksionarëve kryesorë të

Mbështetje për
për popullin e
Ukrainës. Grupi
Eurosig akordoi
50 mijë euro për
përballimin e
vuajtjeve që po
u shkaktohen
nga lufta

dorëzuan respektivisht Kupa Eurosig dhe Kupa Insig.
Mbështetje me 5 tonë miell për familjet e bllokuara nga moti i keq në
rajonin e Kukësit.
Mbështetje me 3 milionë lekë për familjen Kola, në Fushë Arrëz, pas
tragjedisë me tri viktima.
Mbështetja për koncertin e Malumas në Tiranë, si një ogur i mirë për
nisjen e Pranverës në Shqipëri.
Mbështeje për koncertin “Aromë Gruaje” nga Anxhela Peristeri, një
performancë fantastike e këngëtares shqiptare, që ndezi skenën e Teatrit
Kombëtar të Operas dhe Baletit.
Mbështetje për talentin shqiptar, pilotin 16-vjeçar Andri Gjoka, në
garat me makinat Karting, në Genova të Italisë, ku ai bëri një paraqitje
mbresëlënëse.

Grupi Eurosig
mundësoi një
mijë Karta Rinore
Europiane për
gjimnazistët
dhe studentët e
kryeqytetit, në
bashkëpunim me
Bashkinë e Tiranës
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PJESËMARRJET E EUROSIG SH.A.
NË KAPITALIN E SHOQËRIVE TË TJERA
Eurosig sh.a zotëron 100% të kapitalit të shoqërive të sigurimeve Insig Jo-jeta
sh.a. dhe Insig Jeta sh.a., në Republikën e Shqipërisë, dhe Eurosig sh.a, në Republikën e Kosovës. Gjatë vitit 2021, Eurosig sh.a. rriti pjesëmarrjen e aksioneve pranë
Bankës së Bashkuar të Shqipërisë nga 21% në 51.02%.

LISTA E AKSIONARËVE TË EUROSIG ME
PJESËMARRJE INFLUENCUESE TË KAPITALIT

RAPORTI I AUDITIT TË BRENDSHËM
Auditimi i brendshëm për vitin 2021 në shoqërinë e sigurimeve Eurosig sh.a. është

zhvilluar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe
Manualin e Auditimit të Brendshëm, si dhe në zbatim të Ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, të Rregullores nr. 153, datë 23. 12. 2014 “Për veprim-

Aksionar influencues për vitin 2021

tarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në Shoqërinë e
Sigurimit”, të Rregullores nr. 7, datë 30.01.2015 “Për Sistemin e Kontrollit të Brendshëm

në Shoqërinë Eurosig sh.a.” dhe të “Planit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2021” të
shoqërisë, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës.

Njësia e Auditimit të Brendshëm në vazhdimësi, gjatë gjithë vitit 2021, ka kontrollu-

ar dhe audituar ecurinë e punës në fushat kryesore të veprimtarisë së Eurosig. Pas

shqyrtimit dhe miratimit në Komitetin e Auditimit dhe Menaxhimit të Riskut, Raporti Vjetor i Auditimit të Brendshëm 2021 u shqyrtua dhe miratua edhe nga Këshilli

Mbikëqyrës. Raporti u është shpërndarë për njohje dhe zbatim të gjitha strukturave të
Eurosig.

Departamenti i Marrjes në Sigurim. Gjatë vitit 2021 shoqëria ka pasur rritje të pri-

meve në masën 13.8%, duke tejkaluar objektivin e parashikuar për rritje të shitjeve në
masën 10%. Raporti sigurime të detyrueshme/sigurime vullnetare është 80% me 20%,

kundrejt objektivit të vendosur 77% me 23%. Nga analiza e këtij treguesi për vitet e

LISTA E ADMINISTRATORËVE TË EUROSIG

fundit, vihet re një trend në rënie i tij, pavarësisht objektivit të shoqërisë dhe fokusit
në rritjen e shitjeve të produkteve vullnetare. Nëse analizojmë sipas njësive të shitjes,
rezulton se kontributin më të madh në shitje e kanë dhënë njësitë e Tiranës, Durrësi,

Elbasani dhe Pogradeci. Pavarësisht performancës së mirë të disa njësive, objektivi i
Administrator (Drejtor i Përgjithshëm) i Eurosig është z. Xhevdet KOPANI, i cili nuk
është pjesëmarrës në kapitalin e shoqërisë.

vendosur lidhur me produktet vullnetare nuk është realizuar pothuajse në asnjë njësi.

Gjatë vitit 2021, është konstatuar rritja e shpenzimeve të marrjes në sigurim, kraha-

suar me vitin e mëparshëm. Kjo ka ardhë si rezultat i rritjes së nivelit të komisioneve
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të aplikuara, me qëllim ruajtjen e nivelit të shitjeve, për shkak të konkurrencës së lartë

kanë qenë në favor të shoqërisë, gjë që tregon punën e kujdesshme të bërë dhe nga

ndaj ky është një tregues që duhet mbajtur në konsideratë, me qëllim që shpenzimet

Statistika. Të dhënat lidhur me shitjet, anullimet, kthimet, dëmtimet e policave janë

në treg. Rritja e nivelit të shpenzimeve është më e lartë se norma e rritjes së shitjeve,

punonjësit e strukturave të trajtimit të dëmeve.

e marrjes në sigurim të mbahen në nivelin e duhur dhe të jenë efektive.

të pasqyruara saktë në sistemin e brendshëm të shoqërisë dhe janë raportuar saktë

im dhe me Drejtorinë e Administrimit të Shitjeve dhe, si rezultat i kësaj, ka pasur një

janë pasqyruar saktë në databazën e dëmeve, si dhe janë raportuar saktë në AMF.

Është rritur kontrolli i ushtruar nga strukturat e marrjes në sigurim, në bashkëpun-

përmirësim të dukshëm lidhur me: zbatimin e procedurave të marrjes në sigurim,
kushtet e kontratave të sigurimit etj. Përgjithësisht është vlerësuar saktë risku i klientëve

dhe përcaktimi i primeve është bërë në përputhje me riskun. Janë organizuar tra-

në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Të dhënat lidhur me praktikat e dëmeve

Janë respektuar afatet e dërgimit të evidencave ndërmjet strukturave, si dhe afatet
e dërgimit në AMF.

Mbrojtja nga Risku. Shoqëria Eurosig sh.a. gjatë vitit 2021 ka hartuar “Strategjinë për

jnime, si dhe është rritur bashkëpunimi me strukturat vendore në funksion të identi-

Menaxhimin e Riskut”, në të cilën janë përcaktuar sistemi, politika dhe parimet e me-

në sistemin e brendshëm të shoqërisë dhe janë kryer rakordimet përkatëse çdo muaj

naxhimit të riskut, përgjegjësitë dhe detyrat e strukturave të shoqërisë për identifikim-

fikimit të mundësive të zgjerimit të tregut. Të dhënat e shitjeve janë pasqyruar saktë
ndërmjet strukturave të brendshme (Drejtoria e Administrimit të Shitjeve dhe

naxhimit të riskut. Në këtë strategji është përcaktuar në mënyrë të plotë procesi i me-

Departamenti Ekonomik). Raportimi në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare është kryer konform udhëzimeve.

Strukturat e Trajtimit të Dëmeve. Me qëllim të përmirësimit të

shërbimit ndaj klientëve dhe trajtimit në kohë të dëmeve veprimtaria e dëmeve është e organizuar në disa drejtori. Nga kontrollet
rezulton se përgjithësisht praktikat janë trajtuar dhe paguar brenda afatave kohore të përcaktuara. Janë trajtuar me prioritet ras-

tet e klientëve, të cilët nuk kanë qenë dakord me dëmshpërblimet,

të cilat janë diskutuar në komisionet e posaçme me qëllim që t’u

shërbehet sa më mirë atyre dhe të kryhet vlerësim sa më i drejtë.

Përgjithësisht, praktikat janë plotësuar me dokumentacionin e nevo-

jshëm dhe gjatë trajtimit rezulton se janë zbatuar kushtet e kontratave të
sigurimit.

in dhe menaxhimin e risqeve.

kaktuara nga mjete të pasiguruara, të dërguara për trajtim nga Byroja Shqiptare e

Aftësisë Paguese”, në të cilin janë identifikuar dhe vlerësuar nivelet e risqeve, ndaj të

Problematika janë konstatuar për rastet e dëmeve shëndetësore, të cilat trajtohen

për menaxhimin e tyre, me qëllim reduktimin e risqeve të identifikuara, si dhe paran-

Nga strukturat e dëmeve janë trajtuar me prioritet edhe praktikat e dëmeve të sh-

Sigurimit, si dhe janë ndjekur këto raste për kthimin e vlerave nga shkaktarët.

kryesisht nëpërmjet avokatëve. Në këto raste ka vonesa në ndjekjen e procedurës së
trajtimit të dëmeve, për shkak të moskorrektësisë së avokatëve në plotësimin e kërke-

Struktura e Menaxhimit të Riskut ka hartuar “Raportin e Vetëvlerësimit të Riskut dhe

cilëve është e ekspozuar shoqëria, si dhe janë dhënë rekomandimet e nevojshme
dalimin e ekspozimit ndaj risqeve në të ardhmen.

Në përgjithësi ka funksionuar sistemi i kontrollit të brendshëm brenda departa-

save ligjore. Nga strukturat e dëmeve është bërë një punë e mirë lidhur me komuni-

menteve dhe njësive të audituara, si në drejtim të hartimit të procedurave, menax-

Rastet e praktikave gjyqësore janë ndjekur me korrektësi nga juristët e kompa-

verifikime, vlerësime dhe kontrolle paraprake të dokumentacionit justifikues. Ky sistem

kimin direkt me të dëmtuarit, me qëllim që dëmet të trajtohen dhe paguhen në kohë.

nisë, të cilët kanë bashkëpunuar me ekspertë të fushave përkatëse (mjek, vlerësuesi i dëmeve etj.) me qëllim mbrojtjen sa më të mirë të interesave të shoqërisë dhe

shërbimin sa më korrekt ndaj palëve të dëmtuara. Përgjithësisht, rezultatet e gjyqeve

himit të shpenzimeve dhe administrimit të dokumentacionit. Janë kryer investigime,
me procedurat dhe verifikimet përkatëse ka ndikuar në identifikimin, kontrollin dhe

administrimin e risqeve që mbulojnë dhe menaxhojnë departamentet dhe njësitë e
audituara.
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MONITORIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI
I RISKUT QË NDËRMERR EUROSIG

profilin e riskut, vlerësimin e ngjarjeve të riskut, si dhe përcaktimin e veprimeve të
përshtatshme për ndreqje të situatës.
Eurosig aplikon metodologji dhe praktika bashkëkohore për identifikimin, klasifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve, në koherencë me kërkesat e
AMF-së, të përcaktuara në Manualin e Mbikëqyrjes së Shoqërive të Sigurimit dhe
akte të tjera rregullatore. Drejtoria për Menaxhimin e Riskut, në koordinim me
strukturat qendrore dhe vendore, çdo vit identifikojnë risqet ndaj të cilëve është
e ekspozuar veprimtaria e Eurosig dhe që përbëjnë kërcënim për realizimin e
objektivave vjetore. Procesi vjetor i Menaxhimit të Riskut në Eurosig u finalizua
me Raportin “Vetëvlerësimi i Riskut dhe Aftësisë Paguese për vitin 2021”. Raporti u është shpërndarë autoriteteve mbikëqyrëse, ekzekutive dhe menaxheriale.
Gjithashtu, sipas përcaktimeve në aktet rregullatore, është hartuar dhe Raporti
“Mbi Vlerësimin e Risqeve në Eurosig për vitin 2021”, dërguar në AMF.
Për vitin 2021, nga analiza e të gjitha risqeve të identifikuar dhe vlerësuar, rezulton:
Risku i Kreditit, Risku i Tregut (Risku i Normës së Interesit dhe Risku i Këmbimit
të Monedhës së Huaj), Risku i Dizenjimit të Produktit dhe i Vendosjes së Çmimit
(i trajtuar tek Risku i Sigurimit), Risku i Mashtrimit (i trajtuar tek Risku Operacional), Risku i Likuiditetit, Risku Ligjor&Rregullator, Risku Strategjik, Risku i Drejtimit
të Brendshëm&Menaxhimit dhe Risku i Aftësisë Paguese klasifikohen në nivelin i
ulët.
Risku i Sigurimit (përkatësisht Risku i Marrjes në Sigurim dhe i Përgjegjësive), Risku Operacional (përkatësisht Risku i Trajtimit të Dëmeve dhe Risku i
Teknologjisë së Informacionit) klasifikohen në nivelin mesatar.
Është i rëndësishëm stabiliteti brenda normave të lejuara apo
përmirësimi i vlerave të raporteve që tregojnë shëndetin financiar të
Shoqërisë, ku veçojmë vlerën e Raportit të Kapitalit si Përqindje e Detyrimeve 53 pikë përqindje mbi vlerën minimale të pranuar dhe Marzhin e
Aftësisë Paguese 44 pikë përqindje mbi pragun minimal të lejuar.
Kapitali bazë i Shoqërisë, më 31 dhjetor 2021, është 2 495 402 119 lekë. Aftësia
Paguese është 2 238 696 332 lekë, kurse niveli i kërkuar i Aftësisë Paguese, është
586 204 499 lekë ose 1 652 491 833 lekë më tepër, krahasimisht me minimumin e
kërkuar ligjor.
Vlerësimi i Drejtimit të Brendshëm dhe Menaxhimit të Riskut në nivelin i
fortë jep garanci për menaxhimin me efektivitet dhe zbutjen e risqeve ndaj të
cilëve ekspozohet Eurosig.

Në Eurosig është implementuar një sistem i plotë i menaxhimit të riskut i shpërndarë në të gjitha nivelet, për të identifikuar, vlerësuar, mbikëqyrur, menaxhuar dhe
raportuar në vijimësi risqet me të cilat është përballur ose mund të përballet Shoqëria. Strukturat e Eurosig zbatojnë elementët e këtij sistemi, duke u bazuar në
kuadrin ligjor e rregullator në fuqi, si dhe në natyrën, shkallën dhe kompleksitetin e
veprimtarisë së Shoqërisë. Për rregullimin dhe normimin e punës së strukturave të
Eurosig, në drejtim të pranimit dhe menaxhimit të riskut, organet qeverisëse kanë
nxjerrë një paketë aktesh të brendshme, në përputhje me përcaktimet ligjore dhe
rregullatore. Organet drejtuese, menaxhmenti dhe çdo punonjës ka të përcaktuar
qartë përgjegjësitë dhe kufizimet e autoritetit të tij, në lidhje me riskun dhe menaxhimin e tij.
Sistemi i menaxhimit të riskut në Eurosig bazohet në mirëfunksionimin e tri linjave të mbrojtjes: linja e parë - Funksionet Operacionale, të cilat kanë përgjegjësinë kryesore për menaxhimin e risqeve që lidhen me fushat e përgjegjësive
të tyre; linja e dytë - Funksioni i Menaxhimit të Riskut, Aktuari i Autorizuar dhe
Funksioni i Pajtueshmërisë; linja e tretë - Auditimi i Brendshëm.
Në Strategjinë për Menaxhimin e Riskut në Eurosig janë përcaktuar
sistemi, politika dhe parimet e menaxhimit të riskut, procesi i menaxhimit
të riskut, përgjegjësitë për menaxhimin e riskut, si dhe rrugët që do ndiqen
për zbatimin e kësaj strategjie. Strukturat përgjegjëse të krijuara për të
ushtruar funksionin e administrimit të riskut janë Komiteti i Auditimit&Menaxhimit të Riskut, Një- sia e Auditimit, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut,
Komiteti i Investimeve,
Komiteti i Risigurimit dhe Komiteti i Vlerësimit të
Dëmeve.
Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, nëpërmjet Drejtorit të Përgjithshëm, komunikon me
Këshillin Mbikëqyrës dhe Komitetin e Auditimit&Menaxhimit të Riskut në lidhje me vlerësimin e ekspozimeve ndaj riskut dhe masat që duhen marrë për
menaxhimin e tyre, vlerësimin e ndryshimit në

Organet drejtuese, menaxhmenti
dhe çdo punonjës ka të përcaktuar
qartë përgjegjësitë dhe kufizimet e
autoritetit të tij, në lidhje me riskun

•

•

•

•
•

Eurosig aplikon metodologji dhe
praktika bashkëkohore për identifikimin,
klasifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e
risqeve, në koherencë me kërkesat e AMF-së
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TREGUESIT E MJAFTUESHMËRISË
SË KAPITALIT, LIKUIDITETIT DHE AKTIVEVE
NË MBULIM TË PROVIGJONEVE TEKNIKE
Treguesi i Mjaftueshmërisë së Kapitalit
Nr.

Emërtimi

Vlera në lekë
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Treguesi i Likuiditetit
Treguesi i Raportit të Likuiditetit raportohet periodikisht në AMF, sipas përcaktimeve në aktet ligjore dhe rregullatore. Shoqëria Eurosig është likuide dhe zotëron
normë shumë të mirë likuditeti pasi rezultati i llogaritjes së normës së likuiditetit,
referuar nenit 6, pika 1, të Rregullores “Mbi administrimin e likuiditetit nga shoqëritë
e sigurimit”, rezulton më i lartë ose i barabartë me 1.

Treguesi i Aktiveve në Mbulim të
Provigjoneve Teknike (PT), më 31. 12. 2021.

I

Kapitali bazë, Neni 76 i Ligjit 52/14
(I.a+I.b+I.c-II).

II

Elementet që nuk përfshihen në llogaritjen e kapitalit bazë: (II.a+II.b+II.c+II.ç).

0

Nr.

III

Kapitali shtesë, neni 77 i Ligjit 52/14
(III.a+III.b+IIIc+III.ç).

0

I

Aktivet e lejuara në mbulim të provigjoneve teknike,
të ndryshme nga ato matematike, sipas nenit 97 të
Ligjit 52/14.

IV

Elementet e zbritshme në llogaritjen e kapitalit,
neni 79 i Ligjit 52/14 (IV.a+IV.b+IV.c+V).

256,705,787
II

Aktivet jolikuide (V.a deri V.g).

256,705,787

Investime të aktiveve në mbulim të provigjoneve
teknike, të ndryshme nga ato matematike, për të
cilat është marrë miratimi paraprak i Autoritetit.

III

Investime të tjera të lejuara sipas Rregullores nr. 19,
datë 28.04.2015, neni 4.

2,238,696,332

IV

Totali i Investimeve (I+II+III).

5,230,086,550

V

Totali i Investimeve të Lejuara (Totali i “Vlera në
fakt” zbritur “Investime mbi limitet e lejuara”).

4,930,282,939

VI

Provigjone teknike, të ndryshme nga ato
matematike, bruto (VI.1 deri VI.5).

2,653,684,993

VII

Tepricë (+) /Mungesë (-) (V-VI).

2,276,597,945

VIII

Mbulimi në % (V/VI)

V
V.h.

Elemetë të tjerë të zbritshëm, sipas nenit 4 të kësaj
rregulloreje (V.-h-1 deri V.h-10).

2,495,402,119

191,559,172

VI

Kapitali (Aftësia Paguese).

VII

Kufiri minimal i aftesise paguese, sipas pikës 3
të nenit 80 të Ligjit Nr. 52/2014.

390,802,999

XIII

Fondi i garancisë, sipas nenit 81 të
Ligjit Nr. 52/2014.

370,000,000

IX

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese, sipas
pikës 2 të nenit 80 të Ligjit Nr. 52/2014.

586,204,499

X

Mbi (+)/nën (-) nivelin e kërkuar të
Aftësisë Paguese (VI-IX).

1,652,491,833

XI

Mjaftueshmëria e kapitalit.

I mjaftueshëm

Emërtimi

Vlera e lejuar në
mbulim të PT
(në lekë)

4,292,540,297

-

937,546,253

185.79%
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Objektivat specifike
1)

Segmentimi i klientëve, duke u përqendruar fort tek produktet vullnetare, nëpërmjet buri-

meve njerëzore me formimin e duhur profesional, kombinuar me një marketing bindës.

2) Zbatimi rigoroz i politikave dhe procedurave standarde për marrjen në sigurim dhe
risigurimin, me bazë riskun.

3) Zbatimi i politikave për uljen e produkteve me humbje teknike.

4) Rishikimi dhe përmirësimi i kushteve të sigurimit të pronës dhe përgjegjësive, duke konsideruar problematikat e identifikuara nga ngjarjet e tërmeteve të vitit 2019.

5) Rinegocimi i marrëveshjeve me të gjitha bankat në lidhje me kushtet e bashkëpunimit.

6) Rishikimi i termave të marrëveshjeve të risigurimit, në lidhje me mjaftueshmërinë e
mbulimit, duke reflektuar çështjet e identifikuara nga trajtimi i dëmeve të shkaktuara
nga tërmetet e vitit 2019 dhe pandemia e Covid 19.

7) Shfrytëzimi i të gjitha kapaciteteve të programit informatik e-Insure nga strukturat qendrore dhe vendore të Eurosig.

8) Fuqizimi i kapaciteteve të Teknologjisë së Informacionit të Eurosig nëpërmes: zgjerimit të
rrjetit të brendshëm, përmirësimit të sistemit të virtualizimit, përmirësimit të administrimit të informacionit dhe raporteve në sistemin e-Insure, përmirësimit të infrastrukturës së

OBJEKTIVAT PËR VITIN 2022

mbrojtjes nga sulmet kibernetike (Firewall), zhvillimeve të tjera dhe mirëmbajtjes së projektit
“Shërbim Klienti”, vijimit të procesit të licencimeve dhe upgrade-imeve të pajisjeve informatike dhe rrjetit, shtimit të stafit të Teknologjisë së Informacionit dhe trajnimit periodik të tyre.

9) Vlerësimi i drejtë, i shpejtë dhe pagesa e dëmit brenda afateve të përcaktuara në aktet
rregullatore dhe aktet e brendshme të Eurosig.

Objektivat strategjike

10) Përditësimi i njohurive mbi legjislacionin dhe teknologjinë bashkëkohore në përdorim,

1)

11) Kryerja e sondazheve, kontrollove dhe analizave periodike mbi performancën e punon-

Rritja me 14%, krahasuar me vitin 2021, e volumit të primeve të shkruara bruto, duke garantu-

ar rritje të kapitalit financiar, të performancës ekonomike, të aftësisë paguese, të rezervave,
si dhe përsosur sistemin e kontrollit të brendshëm dhe sistemin e menaxhimit të riskut.

2) Në fundin e vitit 2022, raporti i volumit të primeve të shkruara bruto në sigurimin vullnetar

me volumin e primeve të shkruara bruto në sigurimin e detyrueshëm të jetë në masën
26% me 74%.

3) Shpenzimet për vitin 2022 të jenë jo më shumë se 96% e të ardhurave.

4) Rritja e volumit të dëmeve të paguara duke synuar vlerësim të drejtë, pagesë të shpejtë,
si dhe rritje deri në 29% të raportit të volumit të dëmeve të paguara me volumin e pri-

meve të shkruara bruto, deri në fund të vitit 2022 (pa përfshirë vlerën e dëmeve që do
paguhen për Fondin e Kompensimit).

5) Zhvillimi i site paralel që do të përdoret për menaxhimin e shoqërisë në rastin e katastro-

fave natyrore; hartimi, miratimi dhe testimi i Planit të Vazhdueshmërisë së Biznesit në
raste katastrofash.

me qëllim të trajtimit të saktë e në kohën e duhur, sipas kushteve të kontratave, të dosjeve të dëmeve sipas produkteve.

jësve dhe ecurinë e trajtimit të dosjeve të dëmit, pagesave, sipas kushteve të kontratave, funksionimit dhe efikasitetit të shfrytëzimit të kapaciteteve të programit e-Insure
me qëllim të menaxhimit sa më efikas të procesit në tërësi.

12) Ndjekja e një politike konservative të shpenzimeve në tërësi, veçanërisht të shpenzimeve
të përgjithshme.

13) Mbajtja e një gjendjeje të shëndoshë financiare, duke siguruar një aftësi paguese të
qëndrueshme, si dhe aktive të mjaftueshme në mbulim të provigjoneve teknike.

14) Forcimi i auditimit dhe sistemit të kontrollit të brendshëm.

15) Trajnimi i burimeve njerëzore, i kombinuar me trajnime të nivelit të mesëm operacio-

nal edhe jashtë Shqipërisë. Përparësi do të ketë trajnimi i punonjësve të strukturave të
Shitjes, Marrjes në Sigurim dhe Trajtimit të Dëmeve.

16) Trajnimi i burimeve njerezore në fushën e intervistimit të klientëve dhe investigimit të
rasteve të dyshimta, me qëllim zbulimin e rasteve të mashtrimit.
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OPINIONI I SHOQËRISË AUDITUESE DHE
PASQYRAT FINANCIARE SIPAS SNRF
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