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I nderuar Aksionar,
Të nderuar Klientë dhe Partnerë,
Ndjehem i nderuar që më është dhënë besimi nga Këshilli Mbikëqyrës i INSIG sh.a. për të qënë Drejtor
i Përgjithshëm i kompanisë së parë
të krijuar në tregun e sigurimeve.
Megjithëse pak muaj në drejtim
gjatë vitit 2019, do të dëshiroja të
theksoja bashkëpunimin e ngushtë
me kolegët e mi, partnerët dhe
klientët tanë, të cilët më dhanë
mbështetjen në ruajtjen e stabilitetit
financiar të kompanisë, si dhe
duke forcuar optimizmin tim në
garantimin e të ardhmes në rritje të
saj. Ne shprehim admirimin e punës që nga koha e krijimit të saj, si e para kompani sigurimesh në Shqipëri,
në vendosjen e standardeve të reja për ngritjen e performancës dhe forcimin e integritetit të saj në treg.
Krijimi i kësaj kompanie, i vlerave dhe kulturës që demonstron, qëndron në themel të punës sonë. Ndërtuar
mbi këtë themel, qëllimi ynë është që të bindim klientët tanë se ne jemi vërtet kompania më e sigurtë në
treg dhe se e ardhmja do të jetë e konsoliduar duke ofruar një shërbim cilësor, kompetitiv dhe bashkëkohor.
Duke marrë në konsideratë këto qëllime, mesazhi ynë për investitorët është se, për të ecur përpara, ne do të
përqëndrohemi pikërisht në atë çfarë ne kemi bërë dhe do të bëjmë për të rritur rezultatet tona. Treguesit
ekonomikë dhe financiarë deshmojnë se INSIG sh.a. ka përmbushur konsiderueshëm objektivat e vendosura
nga programi financiar dhe i veprimtarisësë shoqerisë, duke mbajtur nivelin e duhur të kapitalit si dhe duke
investuar mjetet e saj në tregun financiar në funksion të garantimit të aftësisë paguese dhe prezencës në treg.
Jemi pjesë e një industrie sigurimesh me peshën dominuese të sigurimit të detyrueshëm (Raporti i sigurimeve
të detyrueshme kundrejt atyre vullnetare në Shqipëri është 69% me 31%), fakt i cili ndikohet së tepërmi
nga mjaft faktorë socialë-ekonomikë. Pavarësisht politikave orientuese të shoqërisë, të cilat kanë qenë drejt
rritjes së tregut të sigurimeve vullnetare kundrejt atyre të detyrueshme, gjatë vitit 2019, ashtu si dhe vetë
industria e sigurimeve në vend, INSIG sh.a vazhdon të ruajë një peshë deri në 16.55% të tyre ndaj totalit
të portofolit të tij, fakt që bën që ndryshimi i këtij raporti të mbetet ende në prioritetet për të ardhmen.
Niveli i të ardhurave të realizuara nga primet e sigurimet gjatë vitit 2019 për të gjithë tregun ishte rreth
17.6 miliardë lekë, me një kontribut prej 6.91% të tyre nga Shoqëria INSIG sh.a, duke u renditur e shtata
në treg, ndërkohë konsideruar si Grup EUROSIG -INSIG kontributi në të ardhurat nga primet ishte
21.05% e volumit të përgjithshëm. Sa i takon pagesave për dëme që u realizuan nga tregu i sigurimeve gjatë
vitit 2019, 5.25% ishte kontributi i shoqërisë INSIG në totalin e përgjithshëm për dëme të paguara. Duhet
theksuar këtu që rreth 57 milionë lekë janë kryer për praktika dëmesh që i takojnë Fondit të Kompensimit
ose 9.4% të pagesave mbi totalin e tregut. Të gjithë këta tregues pozitiv janë realizuar falë përkushtimit
dhe profesionalizmit të stafit të shoqërisë kujdesit dhe mbështetjes së aksionarit dhe Këshillit Mbikëqyrës.
Dëshiroj të falenderoj të gjithë klientët dhe partnerët për besimin dhe partneritetin me ne.
Përfundimisht, në emër të kompanisë do të dëshiroja të falenderoj ata të cilët kanë garantuar këtë stabilitet
të saj, pikërisht stafin punonjës për punën dhe përkushtimin e tyre. Shpreh besimin se përpjekjet tona do ta
çojnë INSIG sh.a drejt konsolidimit dhe suksesit.

Gëzim Tola
Drejtori i Përgjithshëm
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Zhvillime kryesore

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri, viti 2019 Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit
për vitin 2019 kapën vlerën mbi 17,618 milionë lekë, ose 4.11% më shumë se në vitin 2018. Gjatë vitit 2019, numri i
kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,350,075 me një rritje 3.18% krahasuar me vitin 2018. Tregu vazhdoi të
mbetet sërish i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 92.73% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, duke
i lënë përkatësisht sigurimet e Jetës me 6.90% dhe veprimtarinë e risigurimit me 0.37%. Parë nga këndvështrimi
i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit
vullnetar zënë 36.30% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 63.70% të totalit të tregut.
Gjatë vitit 2019, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 6,377 milionë lekë, ose 8.58% më
pak se në vitin 2018.
Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2019 kapën vlerën mbi 17,618 milionë lekë, ose
4.11% më shumë se në vitin 2018. Gjatë vitit 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,350,075 me
një rritje 3.18% krahasuar me vitin 2018
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PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Ndër vite Grupi Eurosig-Insig ka një vëmendje të shtuar ndaj përgjegjësisë sociale. Falë angazhimit dhe kujdesit të vazhdueshëm të
Presidentit, z. Kadri Morinaj, Eurosig-Insig ka angazhuar burime njerëzore dhe financiare, të cilat janë në dispozicion të drejtpërdrejt
të shoqërisë dhe mjedisit ku Eurosig-Insig ushtron veprimtarinë e saj, por dhe më gjerë, mjedisit kulturor, artistik, mediatik etj. Një
vëmendje të veçantë Grupi Eurosig-Insig dhe Presidenti Morinaj ka edhe ndaj shtresave në nevojë.
Nga veprimtaritë e mbështetura financiarisht për vitin 2019 nga Grupi Eurosig-Insig dhe Presidenti
z. Kadri Morinaj, veçojmë:
Nëntor 2019 – Në shenjë solidarizimi me dhimbjen e të gjithë shqiptarëve të prekur nga pasojat e tërmeteve dhe me heronjtë që
u angazhuan të shpëtojnë jetë njerëzish, në një mbledhje të jashtëzakonshme, Asambleja e Aksionarëve dhe Bordi Drejtues i Grupit
Eurosig-Insig, vendosi t’i akordojë menjëherë Komitetit të Emergjencave 50 000 Euro ndihmë për përballimin e situatës.
Edhe mbrëmja e fundvitit në Grupin Eurosig-Insig këtë radhë ishte ndryshe nga vitet e kaluara. Stafi i shoqërive Eurosig dhe Insig u
solidarizuan dhe u impenjuan për të mbledhë fonde në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Shqipëri.
Tetor 2019 - Grupi Eurosig-Insig, nën kujdesin e Presidentit Morinaj, mbështeti botimin e librit poetik “Shami të zeza qiellore”,
të Mjeshtrit të Madh Petrit Ruka. Në promovimin e këtij libri të moderuar nga Z. Pëllumb Kulla, Grupi Eurosig-Insig u vlerësua
maksimalisht për kontributin e dhënë në mbështetje të artistëve dhe shkrimtarëve, duke nxjerrë në pah vlerat sociale e kulturore. Me
botimet që Z. Morinaj ka mbështetur financiarisht, Grupi Eurosig-Insig mund të konsiderohet një bibliotekë kombëtare.
Nëntor 2019 – “Studentët për Qeverisjen e Mirë" titullohej Forumi Kombëtar i mbështetur fuqimisht nga Grupi Eurosig-Insig.
Qindra studentë pjesëmarrës, të përkushtuar për të kontribuuar në një qeverisje më të mirë, paraqitën punimet dhe tezat e tyre, duke
parashtruar shumë alternativa në funksion të Qeverisjes së Mirë.
Nëntor 2019 - Grupi Eurosig-Insig, nën kujdesin e Z. Kadri Morinaj, mbështeti spektaklin 3-ditor në qytetin e Kukësit “Netët e
Kinemasë Evropiane”. Ky spektakël u mirëprit mjaft ngrohtë nga qytetarët kuksianë, nën moderimin e ëmbël të Silvana Braçes.
Dhjetor 2019 - Edhe këtë vit Grupi Eurosig-Insig u bë pjesë e kontributit për organizimin e Festivalit të 58-të Këngës në RTSH.
Fituesi i kompeticionit më të rëndësishëm në vend do të përfaqësonte Shqipërinë në Eurovizion.
Dhjetor 2019 – Eurosig-Insig financoi blerjen e uniformave shkollore për fëmijët e 100 familjeve në nevojë, të cilët frekuentojnë
Shkollën 9-vjeçare “Riza Spahiu”, në Kukës, duke mundësuar që ata të ndihen të lumtur dhe të barabartë me fëmijët e tjerë.
Dhjetor 2019 – Duke fluturuar mbi majat më të larta të Shqipërisë, Alket Islami realizoi albumin fotografik “Alpet Shqiptare”. Ky
album, i mundësuar edhe nga Grupi më i madh i Sigurimeve në vend, Eurosig-Insig, pasuron dijen dhe bibliotekën tuaj.
Veprimtari të tjera në kuadër të përgjegjësisë sociale dhe edukimit të konsumatorit:
Nëntor 2019 - Edukimi dhe informimi mbi rëndësinë e sigurimeve është një mision që ka nisur fillimisht me të rinjtë në të
gjithë Shqipërinë, së bashku me Shoqatën e Siguruesve. Mesazhi që përcillet në këto veprimtari është: “Për të kuptuar rëndësinë e
sigurimeve nuk duhet të presim deri kur konsumatori të ketë kosto të larta nga dëmet e shkaktuara, por të paraprijmë riskun, duke
e transferuar atë tek Shoqëritë e Sigurimit”.
Nëntor 2019 – Në Ditën e Sigurimeve në Universitetin Europian të Tiranës, Shoqata e Sigurimeve, bashkë me Eurosig-Insig,
zhvilloi një Leksion të Hapur informues dhe edukativ me studentët e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit pranë UET-së.
Leksioni kishte për qëllim prezantimin e kulturës së edukimit mbi sigurimet në Shqipëri, e cila është një sifdë e rëndësishme shoqërore
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që kërkon kontributin e një game të gjerë faktorësh, bashkëpunëtorësh dhe përfituesish.
Nëntor 2019 - Suksesi i z. Veton Kurtsmajlaj dhe historia e tij frymëzuese ishin objekt i
emisonit në RTV Ora që promovon suksesin e të rinjve me aftësi të kufizuara. Z. Kurtsmajlaj,
i cili fitoi bursë studimesh nga Eurosig, me iniciativën e Z. Kadri Morinaj u punësua në
Eurosig, ku aktualisht drejton me përkushtim dhe standarde profesionale Sektorin e
Analizës dhe Statistikës.
Shkurt 2019 - Eurosig & Insig morën pjesë në aktivitetin Team Building të organizuar
nga ISN Albania, tek Vila Toscana. Qëllimi i këtij trajnimi të organizuar për punonjësit e
Grupit Eurosig-Insig, sa praktik po aq edhe dinamik, ishte zhvillimi dhe rritja e efektivitetit
të aftësive për punën në grup.
Qershor 2019 - Stafi i Eurosig, në udhëtimin Tiranë - fshati Vuthaj, iu bashkëngjit
grupit turistik në malet e Alpeve, duke realizuar ngjitjen e malit për tek tre liqenet e
mrekullueshme të Jezercës.
PROMOVIMI I VLERAVE TË EUROSIG, ÇMIME, VLERËSIME
Edhe viti 2019 u shoqërua me promovim vlerash, çmime dhe vlerësime kombëtare dhe ndërkombëtare:
Janar 2019 – Në Paris, në edicionin e 42-të të ndarjes së çmimeve të më të mirëve në fusha të ndryshme, presidenti i Grupit
Eurosig-Insig, Z. Kadri Morinaj, u vlerësua me çmimin “The Best Awards”, si biznesmen i suksesshëm në ndihmë të njerëzve në nevojë
dhe gjithashtu në fushën e filantropisë. Pas marrjes së çmimit nga kryetarja e Bashkisë së Parisit, Jeanne d’Hauteserre, Z. Morinaj e
konsideroi atë “si një privilegj, pasi në traditën e krijuar ky çmim u jepet personaliteteve me emër në botë”.
Me këtë rast, Z. Dritan Tola, ambasador i Shqipërisë në Francë, tha: “Këtë vit çmimi iu dha një shqiptari, Zotit Kadri Morinaj, i cili
është një nga përfaqësuesit e shquar në Shqipëri, por dhe në botë, një nga pionerët e kapitalizmit shqiptar, një kapitalizëm me fytyrë
humane pikërisht për shkak të aktiviteteve që ai ka zhvilluar dhe në fushën sociale”.
Kurse Jean Marie Ruard, anëtar i Akademisë së Shkencave të Parisit, theksoi:
“Është një nga mbrëmjet më të veçanta në Paris, ku kam takuar edhe
shkrimtarin më të njohur shqiptar, Ismail Kadarenë. Vlerësoj Zotin Morinaj
për kontributin e tij të dhënë. Figura të tilla na duhen gjithmonë”.
Në këtë ceremoni, Jean Senastien Robine, President i Grupit të Liderëve të Rinj
Gjenevë, u shpreh: “... Unë jam një biznesmen i ri dhe ndjehem i privilegjuar
që e mora këtë çmim në krah të mikut tim nga Shqipëria, Zotit Kadri Morinaj
...”
Mars 2019 - Presidenti i Grupit Eurosig, Z. Kadri Morinaj, ishte i ftuar
në Londër për një darkë pune nga një prej familjeve më në zë dhe më të
fuqishme në industrinë bankare të botës, familja Rothschild. Gjatë darkës,
Z. Morinaj qëndroi me Baronin David René James de Rothschild, bankier
francez, anëtar i degës franceze të familjes Rothschild në Britaninë e Madhe
dhe kryetar i Rothschild Continuation Holdings. Gjatë prezantimit të vlerave
të Grupit Eurosig, Z. Morinaj diskutoi dhe u konsultua me Baronin londinez
për industrinë e sigurimeve dhe sistemin bankar në rajonin e Ballkanit.
Theksojmë se, që nga viti 2008, David de Rothschild ka qenë Kryetar
i N.M.Rothschild&Sons, Kryetar i Rothschild Holdings Continuation,
Zëvendëskryetar i Rothschild Bank AG, Zëvendëskryetar i Bordit Mbikëqyrës
të Paris Orleans, Partner i Lartë i Rothschild&Cie Banque, Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Compagnie Financiere Saint-Honore,
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Compagnie Financiere Martin Maurel, Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Grupit De Beers, Anëtar i Bordit
Mbikëqyrës të Groupe Casino.
Korrik 2019 – Grupi Eurosig-Insig mori çmimin PLATINIUM për Cilësi dhe Lidership, në konventën ESQR për zgjedhjen e
Çmimit të Cilësisë, që u mbajt në Berlin të Gjermanisë, me pjesëmarrjen e organizatave dhe kompanive nga Europa, Azia, Amerika
dhe Australia. Liderët e biznesit nga të gjitha vendet, ekspertë, akademikë dhe diplomatë merrnin pjesë duke sjellë eksperienca
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të jashtëzakonshme të menaxhimit dhe lidershipit. Zoti
Kreshnik Morinaj, që përfaqësonte Grupin Eurosig-Insig,
ishte në fakt emblema e vërtetë e gjithë asaj për të cilën
flitej në këtë konventë: lidership, menaxhim dhe cilësi, si
kryefjalë e bisnesit.
ESQR është shoqëria europiane për kërkime në cilësi, me
qendër në Lozanë të Zvicrës, e cila merret me kërkime
strategjike në cilësinë e menaxhimit dhe për përmirësimin
dhe promovimin e kulturës të cilësisë, ku shërben si një
forum global në çështje të tilla. Pikërisht nga ky organizëm
prestigjoz, Grupi Eurosig-Insig mori Çmimin e Cilësisë të
vitit 2019, PLATINIUM CATEGORY.
Korrik 2019 - Presidenti i Grupit Eurosig-Insig, Z.
Kadri Morinaj, ishte i ftuar për të marrë pjesë në eventin
"Summer Dinner de Club des Leaders", në Gjenevë. I pranishëm në këtë takim ishte presidenti i Club De Leaders, Jean Sebastian si
dhe Princesha e Italisë, Marie Gabrielle de Savoie. Në këtë
mbrëmje u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në
kuadër të investimeve në Shqipëri.
Qershor 2019 - Presidenti i Grupit Eurosig-Insig,
Z. Kadri Morinaj, mori pjesë në aktivitetin e START UP
CITY, një aktivitet me ide novatore. Në fjalën e tij, Z.
Morinaj motivoi të rinjtë për të realizuar ëndrrat e tyre në
vetëbesim, iniciativë dhe sinqeritetit në rregullat e lojës së
biznesit.
Shtator 2019 - Stafet e specializuara të subjekteve
të Grupit Eurosig-Insig në Shqipëri dhe Kosovë morën
pjesë në edicionin e 63-të të Monte Carlo Reinsurance
Rendezvous Septembre 2019, në Monako, ku siguruesit,
risiguruesit, ndërmjetësit etj. takohen për të diskutuar të
ardhurat e risigurimit të sezonit të ri dhe ndarë përvojat
reciproke. Në kohën e lirë, Grupi Eurosig ofroi një udhëtim të këndshëm një ditor me jaht, përgjatë brigjeve të mrekullueshme të
rivierës franceze.
Tetor 2019 - EUROSIG u rendit nga SeeNews në vendin e 78-të mes qindra kompanive të sigurimit. SEE TOP 100 është rankimi
i siguruesve më të mëdhenj në Europën Lindore. Burimi i të dhënave mbi kompanitë e sigurimit janë bankat qendrore, regjistrat
kombëtarë, autoritetet financiare, qeveritë, korporatat dhe vetë kompanitë.
Dhjetor 2019 – Shkolla “Riza Spahiu”, në Kukës, i akordoi Grupit Eurosig-Insig dhe Z. Kadri Morinaj Certifikatë Mirënjohje për
ndihmën e vazhdueshme në mbështetje të nxënësve të kësaj shkolle.
Në situatën e krijuar nga pandemia e COVID 19, Grupi Eurosig-Insig ndërmori një fushatë unike duke u shpërndarë pako me ndihma
ushqimore dhe sanitare familjeve që janë në vështirësi ekonomike. Harta e familjeve që kanë përfituar ndihma nga Grupi EurosigInsig dhe Presidenti i Grupit. Z. Kadri Morinaj, shtrihet në bashkitë Tiranë, Korçë, Vlorë, Shkodër, Lezhë, Fier, Sarandë, Lushnje,
Elbasan, Pogradec, Gjirokastër, Mirditë, Laç, Përrenjas, Librazhd, Belsh, Cërrik, Peqin, Gramsh, Klos, Mat, Peshkopi, Bulqizë, Kukës,
Has, Pukë, Kamëz, Tropojë, Kavajë, Konispol, Ksamil, Tepelenë, Dropull, Bilisht, Skrapar, Fushë-Arrëz, Memaliaj, Maliq.
Por këto kontribute, si dhe veprimtari të tjera të shumta gjatë kësaj periudhe në kuadër të përgjegjësisë sociale, do të publikohen në
Raportin Vjetor të vitit 2020.
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PRONËSIA MBI KOMPANINË
Ne përputhje me Statutin e kompanisë, Neni 6, kapitali themeltar ,pas ndarjes se aktivitetit
ne 01.01.2017 ne INSIG Jete dhe INSIG sh.a., është 650,000,000 lekë (gjashteqind e
pesedhjete milion), i ndarë në 1,083 (njëmijë e tetedhjete e tre ) aksione, me vlerë nominale
600.184,672 lekë secili. Gjatë vitit 2016, aksionet e shoqërisë iu shiten në masën 100%
shoqerise se sigurimeve Eurosig sh.a.
Këshilli Mbikqyrës:
Vasil Pilo – Kryetar
Rexhep Meidani – Anëtar
Thanas Xhillari – Anetar
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DEPT.
MARRJE NË
ADMINISTRIM

DEPT.
MENAXHIM
RISKU

DEPARTAMENTI
I AUDITIMIT
TË BRENDSHËM
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FINANCË

DEGËT DHE ZYRAT
E PËRFAQËSIMIT

DEPT.
VLERËSIM DËMI

DREJTORI
I PËRGJITHSHËM

KËSHILLI
MBIKËQYRËS

AKSIONERI
Presidenti

DEPT.
LIGJOR

SEKRETAR
DREJTORI
I PËRGJITHSHËM

KOMITETI
I AUDITIMIT

DEPT.
B. NJERËZORE DHE
SHËRBIMEVE

Organigrama 2019

Organizimi i Kompanisë
Rrjeti i Shpërndarjes së INSIG sh.a.
Degët dhe numri i punonjësve per vitin 2019

Shqipëri
Nr.rendor Degët /
Agjensitë
1
BERAT

Nr. i
punonjësve
5

2

DIBËR

3

3

DURRËS

5

4

ELBASAN

4

5

FIER

3

6

GJIROKASTËR

3

7

KAVAJË

3

8

KORCË

5

9

KUKËS

3

10

LAÇ

1

11

LEZHË

3

12

LUSHNJË

3

13

POGRADEC

4

14

SARANDË

3

15

SHKODËR

7

16

TIRANË 1

11

17

TIRANË 2

6

18

TIRANË 3

13

19

VLORË

5

Total Degë/
Agjenci

90

Kukës

Dibër
Laç

Gjirokastër
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TREGUESIT FINANCIARË
AKTIVITETI SIGURUES

Në vitin 2019 u shkruan 1,129,240 mije lekë prime nga sigurimet e jo-jetës për
INSIG sha në territorin e Shqipërisë. Rreth 83% e primeve të shkruara bruto erdhi nga
sigurimet motorrike, 17% nga sigurimet e pronës dhe te shëndetit.
Shpërndarja e primeve të shkruara bruto sipas linjave të biznesit për
INSIG sh.a Shqiperi :

Lloji i produktit

viti 2019

viti 2018

Mjete motorrike

83 %

86 %

Pasuri

16 %

12 %

Shëndet

1%

2%

Totali

100%

100%
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DËME TË PAGUARA
Përgjatë vitit 2019 INSIG sh.a. u fokusua në përmirësimin e ndjeshëm të shërbimit
ndaj klientit nëpërmjet proçedurave më fleksibile dhe të shpejtë. Gjatë vitit 2019 vlera
e dëmeve të paguara kapin shifrën prej 292,208,000 lek

Dëme të paguara në lekë (në vite)
2019

292,208,000 lek

2018

350,996,000 lek
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RAPORTI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM ( Përmbledhje)
Mbi Veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm në shoqërinë INSIG sha për vitin
2019.
Auditimi i brendshëm për vitin 2019 në shoqërinë e sigurimeve “Insig sha” 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”, rregullores nr. 153, datë 23.12.2014, “Për veprimtarinë e
Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në Shoqërinë e Sigurimit”,
rregullores nr. 11, datë 24.03.2015, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Shoqërisë
Insig sha” dhe “Planit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2019” të shoqërisë, miratuar
me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, date 13/12/2018.
Njësia e Auditimit të Brendshëm në vazhdimësi, gjatë gjithë vitit 2019, ka kontrolluar dhe
audituar ecurinë e punës në fushat kryesore të veprimtarisë së Insig. Pas shqyrtimit dhe
miratimit në Komitetin e Auditimit dhe Menaxhimit të Riskut, Raporti Vjetor i Auditimit të
Brendshëm 2019, u shqyrtua dhe miratua dhe nga Këshilli Mbikëqyrës me vendim nr. 2,
datë 20.05.2020. Raporti u është shpërndarë për njohje dhe zbatim të gjitha strukturave
të Insig.
Vlerësim mbi mjaftueshmërinë e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe mbi
përputhshmërinë me rregullat e administrimit të rrezikut.
Në përgjithësi baza rregullative e hartuar nga kompania është në përputhje me ligjet
dhe rregulloret pëkatëse të hartuara nga AMF. Pavarësisht kësaj, gjatë auditimeve është
konstatuar nevoja e rishikimit të disa akteve të brendshme me qëllim përditësimin e tyre
dhe përshtatjen me kushtet aktuale në të cilat operon kompania.
Manaxhimi i Riskut harton çdo vit “Raportin e Vetëvlerësimit të Riskut dhe Aftësisë
Paguese”, në të cilin identifikohen dhe vlerësohen nivelet e risqeve, ndaj të cilave është e
ekspozuar shoqëria, si dhe jepen rekomandimet e nevojshme për menaxhimin e risqeve,
me qëllim reduktimin e risqeve të identifikuara, si dhe parandalimin e ekspozimit ndaj
risqeve në të ardhmen.
Në përgjithësi ka funksionuar sistemi i kontrollit të brendshëm brenda departamenteve dhe
njësive të audituara, si në drejtim të hartimit të procedurave, menaxhimit të shpenzimeve
dhe administrimit të dokumentacionit. Janë kryer investigime, verifikime, vlerësime
dhe kontrolle paraprake të dokumentacionit justifikues. Ky sistem me procedurat dhe
verifikimet përkatëse ka ndikuar në identifikimin, kontrollin dhe administrimin e risqeve
që mbulojnë dhe menaxhojnë departamentet dhe njësitë e audituara.
Me qëllim evidentimin e problematikave dhe marrjen e masave për zgjidhjen e tyre
në kohë është e nevojshme që të rritet shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit
ndërmjet strukturave të brendshme të kompanisë. Problematikat e konstatuara nga çdo
strukturë duhet të raportohen në mënyrë të dokumentuar dhe të diskutohen në takime
të përbashkëta ndërmjet strukturave në mënyrë që të përcaktohen dhe zgjidhjet më të
mira të mundshme. Si rezultat i kësaj shmanget risku që kontrollet e brendshme të jenë
jo efektive.

25

Efektiviteti i punës së degëve dhe departamenteve përkatëse për realizimin e
shitjeve.
Gjatë vitit 2019 kompania ka pasur rritje të shitjeve në masën rreth 3%, por krahasuar
me objektivat e kompanisë pothuajse shumica e degëve rezultojnë me mosrealizim të
tyre. Mosrealizimi i shitjeve në nivel kompanie krahasuar me buxhetin është në masën
7%. Volumi i primeve të Sigurimeve të Detyrueshme është rritur me 3% krahasuar me
2018-ën, ndërsa volumi i primeve të Sigurimeve Vullnetare është rritur me 7%. Raporti
Sigurime të Detyrueshme / Sigurime Vullnetare për vitin 2019 është 83% me 17% kundrejt
raportit 86% me 14% të vitit 2018.
Nëse i referohemi realizimit të treguesve sipas degëve rezulton se shumica e degëve
nuk kanë realizuar objektivat e vendosura, si dhe përgjithësisht fokusi i tyre është në
produktet motorrike. Planet dhe objektivat janë të përcaktuara nga qendra deri në nivel
dege dhe për operatorët e shitjes ka nivel fiks plani të përcaktuar. Shpërndarja e planit të
degës sipas agjentëve dhe specialistëve të tjerë të shitjes bëhet nga drejtuesit e degëve.
Kjo ka bërë që në disa raste të ketë shpërndarje jo të drejtë sipas kapaciteteve reale të
agjentëve dhe punonjësve.
Gjatë 2019-ës nga vet degët janë kryer analiza të detajuara, lidhur me faktorët që kanë
ndikuar në realizimin / tejkalimin apo mosrealizimin e planit, në të cilat përcaktohen
dhe rekomandime për përmirësimin e punës. Përgjithësisht ka pasur një angazhim dhe
përkushtim të drejtuesve të njësive vendore për të vënë në pozita pune specialistët dhe
agjentët e degëve, gjë që rrit mundësinë që kompania të identifikojë në kohë faktorët me
impakt negativ apo pozitiv në realizimin e objektivave të vendosura.
Kontrolli dhe analiza e shpenzimeve administrative.
Në rregulloret dhe urdhërat e brendshëm të kompanisë janë përcaktuar limitet e
shpenzimeve administrative për disa lloje shpenzimesh. Në pothuajse të gjithë rastet
rimbursimi i shpenzimeve është kryer sipas limiteve të përcaktuara dhe është shoqëruar
me dokumentacion justifikues të njohur ligjërisht. Jo në çdo rast kontabilizimi i tyre është
bërë në përputhje me njësitë organizative, në kohë dhe sipas llojit të shpenzimit përkatës.
Si rezultat i kësaj nivelet e shpenzimeve nuk janë pasqyruar saktë sipas degëve, as sipas
llojit.
Procedura e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve është përqëndruar në Drejtorinë
Qendrore dhe është e formalizuar. Në çdo rast blerjet kryhen duke zbatuar proçedurat e
përcaktuara në urdhërat e brendshëm dhe shoqërohen me dokumentacionin përkatës.
Kjo ka çuar në reduktimin e riskut të humbjes së aktiveve dhe përzgjedhjen e furnitorëve
të duhur, gjë e cila ka reduktuar dhe kostot e blerjeve.
Proçedura e marrjes në sigurim dhe zbatimi i kushteve të kontratave. Shpenzimet
e marrjes në sigurim, efektiviteti i tyre, zbatimi i urdhërave dhe kritereve për
përcaktimin e masës së këtyre shpenzimeve.
Procedura bazë e marrjes në sigurim është e përcaktuar në udhëzimet sipas produkteve,
në të cilët është përcaktuar dhe sistemi tarifor. Shumica e udhëzimeve i përkasin periudhës
së para privatizimit dhe nuk janë rishikuar. Për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme
të kushteve të tregut duhet që dhe rregulloret / udhëzimet / manualet e brendshme të
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shoqërisë lidhur me procesin e marrjes në sigurim dhe vlerësimin e risqeve të rishikohen
dhe përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme, me qëllim që të zvogëlohet risku i sigurimit
dhe kompania t’i përshtatet në kohë ndryshimeve.
Përgjithësisht janë zbatuar procedurat e marrjes në sigurim, por jo në çdo rast është
plotësuar dokumentacioni i plotë sipas udhëzimeve të brendshme, si dhe një kopje e
dokumentacionit nuk dorëzohet në qendër, por mbahet në degë. Janë konstatuar gabime
në lëshimin e produkteve vullnetare, kjo kryesisht vjen si rezultat i mosnjohjes së këtyre
produkteve nga specialistët e shitjes. Gabimet e konstatuara nuk janë evidentuar nga
qendra dhe si rezultat i kësaj nuk janë korrigjuar në kohë.
Tarifat e aplikuara për produktet vullnetare përgjithësisht janë më të ulëta se tarifat e
përcaktuara në udhëzimet e brendshme të produkteve, pasi shumica e udhëzimeve i
përkasin periudhës së para privatizimit. Tarifat janë ulur për t’u përshtatur me kushtet e
tregut dhe në çdo rast ulja është bërë me miratim të instancave kompetente.
Gjatë vitit 2019 është konstatuar rritja e shpenzimeve të marrjes në sigurim ( komisione
dhe bonuse) krahasuar me vitin e mëparshëm. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së nivelit
të shitjeve, por dhe si rezultat i rritjes së nivelit të komisioneve të aplikuara. Rritja e
nivelit të shpenzimeve është disa herë më e lartë se norma e rritjes së shitjeve, ndaj ky
është një tregues që duhet mbajtur në konsideratë me qëllim që shpenzimet e marrjes
në sigurim të mbahen në nivelin e duhur dhe të jenë efektive. Përsa i përket nivelit
të komisioneve është konstatuar se përgjithësisht janë aplikuar komisione brenda
limiteve të përcaktuara në udhëzimet e brendshme të kompanisë. Niveli i komisioneve
është miratuar nga strukturat kompetente dhe në rast të miratimeve të komisioneve të
veçanta (të ndryshme nga niveli i miratuar paraprakisht) është plotësuar dokumentacioni
justifikues i nevojshëm në zbatim të udhëzimeve të brendshme.
Administrimi i policave të sigurimit dhe vlerave materiale e monetare në qendër,
degë dhe agjensi. Zbatimi i proçedurave për ruajtjen dhe qarkullimin e tyre,
hartimi i dokumenteve përkatës dhe zbatimi i kritereve ligjore.
Vlerat materiale, përfshirë inventarin e imët, kancelaritë, paisjet e zyrave, materialet e
konsumit etj., dokumentohen nëpërmjet fletë-hyrjeve të magazinës. Lëvizja dhe konsumi
i tyre bëhet mbi bazë të nevojave, kërkesave dhe normave të konsumit. Dalja e tyre
bëhet e autorizuar dhe e dokumentuar.
Shpërndarja e policave bëhet mbi bazën e kërkesës së degëve / agjentëve, duke marr
në konsideratë nevojën, shitjen dhe gjendjen aktuale të policave të sigurimit në degë/
agjentë. Për policat motorrike (Karton Jeshil dhe Kufitare) furnizimi bëhet nga Brokeri
në degë, e cila më pas informon specialistin e administrimit në qendër për të ngarkuar
seritë në Sistemin e Brendshëm, ndërsa për produktin TPL furnizimi bëhet nga Brokeri në
qendër, e cila bën dhe shpërndarjen në degë. Duke qenë se policat motorrike ngarkohen
si gjendje dhe në Broker dhe në Sistemin e Brendshëm të kompanisë dhe shpërndarja nuk
bëhet në çdo rast nga kompania, kjo rrit mundësinë e mosinformimit dhe mosngarkimit
të serive në të njëjtën kohë në të dy sistemet, gjë që çon në krijimin e problematikave të
evidentimit të gjendjes së saktë dhe rakordimit ndërmjet dy sistemeve. Lëvizja e policave
është e dokumentuar në çdo rast. Procesi i inventarizimit të kryer nuk është dokumentuar
në çdo rast sipas udhëzimeve të brendshme të kompanisë, por konfirmimi i gjendjes së
policave bëhet çdo fund muaji nga punonjësit e degëve dhe gjatë kontrolleve të kryera
nuk ka rezultuar humbje e policave.
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Zbatimi i procedurave ligjore dhe nënligjore në ndjekjen e procedurave të
trajtimit të dëmeve, ndjekjen e proceseve gjyqësore dhe rasteve të regresit.
Në zbatim të rekomandimeve të lëna dhe në kuadër të unifikimit të procedurave
me kompaninë Eurosig është rishikuar rregullorja “Për trajtimin e dëmeve”, ku janë
përcaktuar procedurat e trajtimit të dëmeve që nga momenti i marrjes së kërkesës për
dëmshpërblim deri në pagesën e dëmit, duke plotësuar dhe boshllëqet e konstatuara në
auditimet e mëparshme.
Gjatë trajtimit të dëmeve shëndetësore është konstatuar se një nga problemet kryesore
është përcaktimi i shkallës së paaftësisë, pasi përgjithësisht të dëmtuarit nuk pranojnë
të ekzaminohen nga mjeku i kompanisë dhe në këto raste vlerësimi i paaftësisë kryhet
vetëm mbi bazën e dokumentacionit mjekësorë. Arsyeja kryesore e hapjes së proceseve
gjyqësore është mospranimi i vlerës së dëmshpërblimit nga përfituesit për shkak të
mospranimit të shkallës së paaftësisë së përcaktuar nga GES apo mjeku i kompanisë. Nga
ana e juristëve janë ndjekur të gjithë proceset gjyqësore të kompanisë dhe përgjithësisht
janë angazhuar dhe ekspertë të fushave përkatëse (mjek, vlerësuesi i dëmeve etj.) me
qëllim mbrojtjen sa më të mirë të interesave të kompanisë. Për çdo proçes gjyqësor të
hapur pas datës 01. 01. 2019 nga ana e Departamentit Ligjor është marrë vendimi i
përcaktimit të % së aftësisë në punë nga GES dhe nga mjeku i kompanisë.
Gjatë vitit 2019, Drejtoria Juridike krahas ndjekjes së proceseve gjyqësore të kompanisë
Insig është angazhuar dhe në ndjekjen e proceseve gjyqësore të rasteve të Fondit të
Kompensimit për llogari të BSHS, si dhe në ndjekjen e rasteve të regresit. Janë evidentuar
diferencat nga Njësia e Ndjekjes së Padive të Regresit, e cila disponon dhe ka krahasuar
database-in e Departamentit të Financës me database-in e Departamentit të Dëmeve
dhe të Departamentit Ligjor. Departamenti Ligjor ka kryer rakordimet për rastet e regresit
të Fondit të Kompensimit dhe janë përpiluar dhe dërguar shkresat për ekzekutim vullnetar
për shkaktarët. Problematika kryesore lidhur me rastet e regresit është se adresat e
disponuara nga Insig nuk janë të sakta dhe në të shumtën e rasteve shkaktarët nuk
marin dijeni, gjë që pengon proçesin e ngritjes së kërkesë padisë në gjykatë.
Vlerësim mbi mjaftueshmërinë e sistemit të teknologjisë së informacionit
Në sistemin e brendshëm të kompanisë janë të implementuar moduli i shitjeve,
moduli i dëmeve dhe moduli financiar. Moduli i shitjes është i integruar me
modulin financiar, ndërsa moduli i dëmeve nuk është i integruar.
Shitjet për të tjerë nuk pasqyroheshin në Sistemin e Brendshëm të kompanisë dhe si
rezultat i kësaj as komisionet e këtyre shitjeve. Jo të gjithë modulet e sistemit janë
vënë në funksion dhe jo të gjithë raportet janë testuar dhe përdoren për gjenerimin
e informacionit. Janë konstatuar problematika dhe mangësi të Sistemit të Brendshëm
lidhur me mungesën e raporteve të nevojshme për strukturat, kufizimet për specifika të
ndryshme të produkteve vullnetare etj.. Mungesa e modulit të dëmtimeve në Sistemin
e Brendshëm është shoqëruar me kryerjen e proçedurave të anullimit apo dublikimit të
policave me qëllim shkarkimin e serive të dëmtuara fizikisht që rezultojnë gjendje në
sistem.
Integrimi i moduleve në Sistemin e Brendshëm ka ndikuar në përmirësimin e proçedurës
së marrjes në sigurim, në uljen e riskut të mashtrimit dhe gabimit njerëzor, si rezultat i
transferimit automatik të të dhënave nga një modul në tjetrin. Me vënien në funksion
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të plotë të sistemit do arrihet që të sigurohet informacion i plotë i klientëve dhe në këtë
mënyrë vlerësohet saktë risku i tyre gjatë procedurës së marrjes në sigurim, i gjithë
informacioni i nevojshëm do gjenerohet në kohë, si dhe do rritet niveli i sigurisë së
ruajtjes të të dhënave.
Vlerësim mbi rregullsinë dhe saktësinë e raportimeve të depozituara në AMF.
Pasqyrimi i shitjeve në sistemin e brendshëm të kompanisë dhe në AMF
Të dhënat lidhur me shitjet, anullimet, kthimet e policave janë të pasqyruara saktë në
Sistemin e Brendshëm të kompanisë dhe janë raportuar saktë në Autoritetin e Mbikëqyrjes
Financiare. Procesi i rakordimit të të dhënave mes strukturës së Shitjes dhe Departamentit
të Financës është i formalizuar dhe nuk janë konstatuar diferenca mes raportimeve të dy
strukturave dhe raportimeve në AMF.
Procedura e rakordimit të primit ndërmjet Sistemit të Brendshëm dhe Broker-ave kryhet
nga specialistja e administrimit, e cila kryen dhe procedurën e kontrollit të policave
të shitura pas raportimit të primeve. Funksionimi në këtë mënyrë bën të pamundur
evidentimin e problematikave të shitjes në kohë dhe zgjidhjen e tyre përpara procesit të
raportimit të primeve.
Në vazhdimësi ne do kontrollojmë dhe ndjekim rekomandimet e lëna në auditimet e
kryera, si dhe njëkohësisht do të fillojmë me auditimin e veprimtarisë për vitin 2020. Për
çdo pasaktësi, moszbatim urdhërash, ligjesh apo shkelje të konstatuara do të raportojmë
informacion të detajuar dhe do të lëmë rekomandimet e nevojshme për përmirësimin e
punës në vazhdim.
Treguesit e mjaftueshmërisë së kapitalit, treguesit e likuiditetit dhe treguesit e
aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike.
Bazuar në ligjin nr. 52 date 22.05.2014, i ndryshuar dhe rregulloren nr. 19/2015
“Mbi aktivet e lejuara dhe investimet e aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike”
shoqëria INSIG sh.a rezulton me aktive në mbulim të Provigjoneve teknike mbi 100% më
31.12.2019.
Bazuar në ligjin nr. 52, date 22.05.2014, i ndryshuar dhe rregullores nr. 87/2016 “Mbi
elementët e zbritshëm në llogaritjen e kapitalit” shoqëria INSIG sh.a zotëron aftësi
paguese dhe likuiditet më 31.12.2019. Vlerat e treguesit të mjaftueshmërisë së
kapitalit, treguesit të likuiditetit dhe treguesit të aktiveve në mbulim të provigjoneve
teknike mund ti konsultoni edhe në raportin e shoqerise audituese mbi pasqyrat
financiare për periudhën deri më 31.12.2019, të përgatitur sipas SNRF (pjesë e këtij
raporti pika 8)
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