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NE jemi kompania lider në tregun e sigurimeve në
Shqipëri, ku udhëheqim tregun vendas që prej vitit 2003, 
duke zotëruar mesatarisht 30% të tregut. 
Grupi SIGAL UNIQA është një familje e madhe që numëron 
mbi 1200 punonjës dhe agjentë, të cilët u shërbejnë 
500 mijë klientëve në tre shtete: Shqipëri, Kosovë dhe 
Maqedoni.

SIGAL UNIQA është ndër grupet më të mëdhenj financiarë 
në rajon, i përbërë  nga 7 kompani sigurimesh dhe 1 
fond pensioni privat dhe zotëron 121 milionë Euro asete, 
numëron 59.5 milionë Euro prime të shkruara për vitin 
2017 dhe rreth 21 milionë Euro dëme të paguara. 

NE JEMI
SIGAL 
UNIQA
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Nr. i zyrave

Group

AL

KS

MK

401

225

65 

111 

Agjentë dhe punonjës

Group

AL

KS

MK

1139

605

176

358

Nr. i kontratave

Group

AL

KS

MK

863,989

415,412

75,730

372,797

Volumi i primeve (Euro)
Group

AL

KS

MK

 59,549,000

36,602,000 

10,196,000 

 12,751 ,000

PERMBLEDHJE

Të dhënat kryesore

Harta e shpërndarjes

Fjala e CEO-s së UNIQA

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

Bordi i mbikëqyrjes i SIGAL 

Vlerat dhe parimet

Ngjarjet kryesore 

Përgjegjësia sociale

Inovacion

Tregu rajonal i sigurimeve

Të dhënat kryesore

Raporti i audituesit të pavarur

Raporti i Auditit të brendhsëm

Te dhëna financiare

Kontakte

TE DHENAT 
KRYESORE
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Drejtoria e Përgjithshme
Tiranë, Shqipëri
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0.7 milion 
klientë në EL

3.0 milionë  
klientë në EQ

0.3 milion  
klientë në Rusi

3.6 milionë  
klientë në Austri

1.8 milionë 
klientë në EJL

Numri tregon pozicion në treg të secilit
shtet.
1) Tregu i sigurimeve të jetës në Rusi. 

  Europa Qendrore (EQ)

  Europa Lindore (EL)

  Europa Juglindore (EJL)

  Rusia

GRUP RAJONAL 
SIGURIMESH
Regional Insurance Group
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Të nderuar zonja dhe zotërinj,
Të nderuar partnerë,

Për tri arsye themelore, 
2017-ta, vit që përkon 
me vitin e gjashtë të 
programit tonë strategjik 
UNIQA 2.0. ishte një vit i 
mirë për UNIQA Insurance 
Group AG, për arsyet që 
do ti mësoni më poshtë. 

Së pari, ne kemi fuqizuar 
edhe më tej themelimin 
e “shtëpisë tonë 1”, duke 
rritur kapitalin.  Edhe pse 
shitëm kapitalin tonë 
në Itali, sërish treguesit 
tonë financiarë u rritën, 
edhe nëse e krahasojmë 
n d ë r k o m b ë t a r i s h t , 
kapitali ynë u rrit me 
250% në fund të 2017-ës. 

UNIQA numëroi një kapital prej 700 milionë 
eurosh në vitin 2017.  Përgjatë viteve të 
ardhshme duam që të tregojmë më shumë 
kujdes në përdorimin  e kapitalit, duke 
e investuar atë në mënyrë selektive, për 
pasojë parashikojmë që të kemi një rritje të 
qëndrueshme të të ardhurave. 

Së dyti, ne po bëjmë progres të vazhdueshëm 
në pesë nismat tona të grupit, të cilat i 
prezantuam në mars të 2016-ës, nisma të cilat 
i përkisnin “katit të parë” të “shtëpisë tonë”. 

Nisur edhe nga situata ekonomike e rajonit 
ku ne operojmë, kërkesa për sigurime në këto 
rajone ka ardhur gjithmonë në rritje. 

Së treti, falë edhe emrit shumë të mirë që ka 
UNIQA tek klientët tanë, ne kemi përfituar 
nga kjo në këto aspekte: në termat e volumit 

të primeve ne u 
rritëm përkatësisht 
me 4.9% në vitin 
2017, jo më shumë 
nga çfarë prisnim, 
por gjithësesi më 
shumë sesa industria 
e sigurimeve në 
Europë. 

E rritëm fitimin nga 
sigurimet e jetës 
në terma afatgjatë, 
edhe pse kushtet ku 
ndodheshim nuk na 
favorizonin, sepse 
shitëm aksionet 
tona në Itali dhe 
ndërpremë kapitalin 

e bizneseve të tjera në Austri. 

 
Pavarësisht dëmit të lartë, ne kemi vazhduar 
ta zgjerojmë rrjetin e shitjeve të sigurimeve të 
pronës, sipas strategjisë që kishim planifikuar. 
Në 2017-ën, e gjithë industria e sigurimeve dhe 
risigurimeve u godit nga katastrofat natyrore, si 
pasojë e kësaj UNIQA humbi rreth 50 milionë 
euro më shumë sesa mesatarja e vitit të kaluar. 

Megjithatë, ne patëm mundësi që të 
përmirësojmë më tej raportin e kombinuar në 
97.5%, një hap inkurajues për rrugën tonë për 
të arritur në shifrën 95% në vitin 2020. 
Linja e biznesit të sigurimeve shëndetësore 
ka performuar mirë me një nivel të lartë 
të përfitimit. Kur bëhet fjalë për sigurimin 
shëndetësor, fitojmë një diferencë tërheqëse 
para tatimit prej rreth 350 pikësh bazë në 
rezervat teknike.
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Implementimi i Platformës së Sigurimeve 
UNIQA (Uniqa Insurance Platform, UIP) bën 
lidhjen ndërmjet kapitalit të lartë të pritshëm 
me burimet njerëzore. Projekti kërkon një 
përkujdes dhe kohë të veçantë, por aktualisht 
çdo gjë po shkon sipas planit. Prodhimi i 
produkteve tona të sigurimit të jetës për shitjet 
në bankë në Austri, që fillon në verë të 2018-
ës, do të fillojnë të implementohen në një 
platformë të re. 

Rregullimi i 
bizneseve tona 
kërkon gjithashtu 
zgjerim të burimeve 
të IT. Ne  po  
i m p l e m e n t o j m ë 
rregulla të reja të 
Bashkimit Europian, 
të tilla si udhëzimi 
i ri i shpërndarjes 
së sigurimeve IDD 
ose Rregullorja e 
Përgjithshme e 
Mbrojtjes së të 
Dhënave të BE-së, 
po me aq zell ashtu 
siç po përgatisim 
edhe rregullatorin 
e ri të konatbilitetit, 
IFRS 9 and 17, të 
cilat do ti japin efektet në 2021. Ky projekt do 
ta na ‘gjobisë’ me më shumë se 30 milionë 
euro, shumë më shumë sesa na kushtoi fillimi i 
implementimit të projektit “Solvency II”. 

Në ‘katin e dytë” të ‘shtëpisë tonë’, ku po 
ndërtojmë të ardhmen e kompanisë tonë 
përreth dixhitalizimit dhe inovacionit, po 
përmirësohemi gjithmonë e më shumë në 
përdorimin efektiv të burimeve tona. Në 
terma afat-shkurtër, ne duam të përmirësojmë 
dukshëm eksperiencat e klientëve sa i përket 
brand-it, jo vetëm për eksperiencën dixhitale 

të konsumatorëve, por edhe në botën 
aktuale analoge. Në terma afat-gjatë ne 
po punojmë intensivisht për të ardhmen e 
katër ekosistemeve: Shëndeti, Lëzvizshmëria, 
Shtëpitë e Zgjuara dhe në Menaxhimin e Riskut 
Financiar, ku po investojmë në zhvillime të reja 
nëpërmjet entitetit tonë të sipërmarrjes. 
Së fundmi, zonja dhe zotërinj, dëshiroj të 
përsëris qëllimin tonë për të vazhduar të 
paguajmë dividentë më të lartë për çdo aksion 
në vit-jo larg thelbit të kompanisë, por në 

bazë të të ardhurave në 
rritje të vazhdueshme, 
pozicionit tonë të kapitalit 
jashtëzakonisht të fortë 
dhe qëndrueshmërinë e 
rrjedhjes së parave. 

Gjithashtu dua t’ju 
falënderoj në emër të 
të gjithë punonjësve 
për interesin që keni 
për kompaninë tonë. 
Ndryshimet revolucionare 
në industrinë e 
sigurimeve-interesi i ulët, 
zhvillimet teknologjike, 
modeli tranzit i biznesit, 
konkurrentët përçarës 
dhe nevojat gjithmonë e 
në ndryshim të klientëve, 

e bëjnë industrinë tonë një nga më interesantet 
në botë për momentin. 

Kolegët e mi dhe unë jemi më të lumtur se 
kurrë që punojmë për ju dhe shpresojmë që po 
japim një kontribut të vogël që, duke siguruar 
klientët tanë, dhe ju gjithashtu, bëjmë që të 
shijoni një jetë më të sigurtë, më të mirë dhe 
më të gjatë. 

Sinqerisht,
Andreas Brandstetter 
CEO UNIQA Insurance Group AG
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Të nderuar klientë të SIGAL UNIQA,
Të nderuar partnerë,

Si në çdo sektor tjetër, 

edhe në industrinë e 

sigurimeve, dixhitalizimi 

është kthyer në kryefjalë 

të biznesit. Si i tillë, ai po 

e orienton biznesin drejt 

një rryme të re, drejt 

shpejtësisë, thjeshtësisë 

dhe prakticitetit. Për këtë 

arsye, duke patur vizionin 

e qartë për nevojat dhe 

kërkesat e klientëve dhe 

duke qenë të hapur 

ndaj ndryshimeve që 

na dikton koha, skuadra 

e SIGAL UNIQA-s i 

ka paraprirë këtyre ndryshimeve, përmes 

përforcimit të dixhitalizimit dhe teknologjisë 

së informacionit. Në vitin 2016 ne filluam të 

investojmë dhe modernizojmë sistemin tonë 

të teknologjisë së informacionit dhe ishim 

e para kompani në Shqipëri që lançuam 

sigurimin online. 

Sot që flasim, platforma e sigurimeve online të 

SIGAL UNIQA është e vetmja platformë e plotë 

në Shqipëri, ku mund të kryhet i gjithë procesi 

që nga marrja e informacioneve e deri tek 

blerja e policës së sigurimeve. SIGAL UNIQA 

aktualisht numëron 8 produkte sigurimesh që 

mund të blihen online, direkt nga celulari ose 

kompjuteri dhe synimi ynë është që të gjitha 

produktet e sigurimit të mund të blihen online 

në një të ardhme jo të largët. 

Ky është një zhvillim 

tejet i rëndësishëm 

nisur nga fakti që jeta 

është bërë aq e shpejtë 

dhe e ngarkuar sa sot 

njerëzit kërkojnë të 

shkurtojnë sa më shumë 

procedurat burokratike 

nëpër zyra, të kursejnë 

kohën dhe të shkurtojnë 

shpenzimet. 

Nisur nga kjo, SIGAL 

UNIQA po punon që 

së shpejti  të  hapë  

Zyrën e Asistencës për 

të Dëmtuarit nga Aksidentet Automobilistike, 

ku klientët mund të marrin asistencë ligjore 

dhe të mund të shkurtojnë kohë dhe gjithë 

procedurat burokratike nëpër zyra dhe 

gjykata. Kjo zyrë do t’u mundësojë klientëve 

marrjen në kohë të shpejtë të dëmshpërblimit, 

evitimin e procedurave gjyqësore dhe marrjen 

e plotë të shumës së dëmshpërblimit.

Ne vazhdojmë të ruajmë pozitat tonë të 

liderit me 30% të tregut, pavarësisht numrit 

të kompanivë që operojnë në treg dhe jemi 

një nga grupet financiare më të fuqishëm në 

rajon.

Kjo natyrisht që falë menaxhimit të mirë si 

dhe në sajë të rreth 1200 punonjësve dhe 

agjentëve tanë në Shqipëri, Kosovë dhe 

Maqedoni, falë punës të së cilëve kemi fituar 
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besimin e qindra-mijëra klientëve. 

Ky sukses vjen edhe falë bashkëpunimit të 

shkëlqyer me partnerit tonë kyç UNIQA 

Insurance Group. Gjigandi austriak i 

sigurimeve, me një histori e përvojë 

200-vjeçare në industrinë e sigurimeve në 

Europë, është një garanci e vyer jo vetëm për 

ne si SIGAL UNIQA, por edhe për gjithë tregun 

e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon. 

2017-ta ishte një vit i mirë për SIGAL UNIQA, 

dhe kam besimin që potencialin tonë do të 

vazhdojmë ta ruajmë edhe përgjatë viteve që 

do të vijnë.

Me vizion e ide të qarta, me staf të përkushtuar, 

me besimin e plotë nga klientët tanë dhe me 

mbështetjen e fortë të partnerit tonë strategjik, 

jemi të bindur për rrugën që po ndjekim dhe i 

kemi të qartë objetivat që do të arrijmë.

Duke falënderuar përzemërsisht secilin prej 

jush për besimin që na keni dhënë për gati 20 

vite me radhë, kam bindjen se së bashku do 

të vazhdojmë të punojmë gjatë si një skuadër 

e madhe me një frymë të mirë!

Miqësisht,

Avni PONARI

Drejtor i Përgjithshëm, SIGAL UNIQA 

GROUP AUSTRIA

Anëtar, Bordi i Mbikëqyrjes SIGAL UNIQA

Ne vazhdojmë të ruajmë 
pozitat tonë të liderit me 
30% të tregut, pavarësisht 
numrit të kompanivë që 

operojnë në treg dhe jemi 
një nga grupet financiare më 

të fuqishëm në rajon.
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% sipas produkteve …në tregun në Austri
dhe Europën Qendrore dhe Lindore

69%
UNIQA  
Austria

31%
UNIQA  

International

30%
Sigurimet e jetës

50%
Sigurimet e
pronës

20%
Sigurimi i shëndetit

Mendo

më të sigurt, më të gjatë,
Mendo një jetë

dhe më të mirë.
UNIQA Insurane Group është prezente në Shqipëri, Kosovë dhe 

Maqedoni që prej vitit 2007, si aksioneri kryesor i SIGAL UNIQA.
UNIQA është një prej grupeve më të fuqishëm financiarë në 

Austri dhe në Europën Qendrore dhe Lindore.
Gjigandi i sigurimeve ka një histori mbi 200-vjeçare në tregun 
e sigurimeve dhe përbëhet nga rreth 20 mijë punonjës që iu 

shërbejnë mbi 9.5 milionë klientëve në 16 shtete. 

Me 22% të tregut, UNIQA është kompania e dytë më e madhe në 
Austri. Aktiviteti i grupit UNIQA është i shtrirë në 16 shtete të 
Europës Qendrore-Lindore,  ku operon përmes 40 kompanive 

sigurimi.

UNIQA - NJE PREJ 
KOMPANIVE ME TE MEDHA 
TE SIGURIMEVE NE EUROPE



ANNUAL REPORT 2017/ 11

% sipas produkteve …në tregun në Austri
dhe Europën Qendrore dhe Lindore

69%
UNIQA  
Austria

31%
UNIQA  

International

30%
Sigurimet e jetës

50%
Sigurimet e
pronës

20%
Sigurimi i shëndetit

Mendo

më të sigurt, më të gjatë,
Mendo një jetë

dhe më të mirë.

Bordi Mbikëqyrës 
SIGAL LIfe UNIQA Group Austria

Andreas Brandstetter
Kryetar i Bordit Mbikqyrës, SIGAL UNIQA 

CEO i UNIQA Insurance Group

Erhard Busek
Zv. Kryetar i Bordit 

Mbikëqyrës, SIGAL UNIQA 

Wolfgang Kindl
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA 
CEO i UNIQA International

Gerald Mueller 
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Alexander Breit
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA 

Vinzenz Benedikt
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Martin MATA
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA
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VLERAT DHE PARIMET TONA

1.

Ne frymëzojmë
Fokusohemi tek klienti
Rekrutojmë dhe trajnojmë
Jemi të vëmendshëm ndaj kërkesave

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve dhe 
partnerëve tanë. Ne interesohemi për klientët 
dhe jemi të devotshëm ndaj tyre. Ne kemi 
predispozitën ti njohim ata nga afër, të 
kuptojmë nevojat e tyre dhe ti frymëzojmë ata. 
Si një grup solid ne gjithmonë përpiqemi që të 

mbështesim dhe motivojmë kolegët tanë. 

2.

Ne formësojmë
Ofrojmë zgjidhje optimale
Mundësojmë plane afatgjata
Njohim tendencat e tregut

Ne zhvillohemi vazhdimisht. Jemi aktivë, të 
hapur për ide të reja dhe për të implementuar 
standarte të reja në sektorin e sigurimeve me 
zgjidhje të reja inteligjente. Si skuadër ne i 
zhvillojmë fuqitë tona dhe jemi gjithmonë 
të gatshëm për të mësuar dhe për t’u rritur 
profesionalisht. 

3.

Ne jemi të hapur
Jemi të besueshëm dhe me integritet
Jemi lider të tregut
Jemi të drejtpërdrejtë

Ne jemi të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë. 
Veprimet tona brenda kompanisë si dhe me 
palët e tjera janë të hapura dhe transparente. 
Ne u besojmë klientëve tanë dhe kolegëve, ndaj 
dhe shërbimi që ofrojmë është i besueshëm.  
Nuk ka asnjë axhendë të fshehur, gjithçka është 

transparente. 

4.

Ne servirim
Fokusohemi tek rezultatet
Jemi të perkushtuar 
Ndërtojmë strategji efikase

Ne duam të jemi të suksesshëm. Si SIGAL 
UNIQA, qëllimi ynë kryesor është që të jemi 
gjithmonë të parët, gjithmonë lider të tregut. 
Ne jemi të suksesshëm sepse u ofrojmë 
klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të 
pakrahasueshëm. Ne gjithmonë i mbajmë 
premtimet ndaj klientëve dhe ndaj njëri-tjetrit.
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MISIONI YNE

VIZIONI YNE

Misioni ynë është të japim siguri financiare përmes shërbimeve të sigurimit, duke vendosur dhe 
zbatuar standarde Europiane në veprimtarinë tonë.

Shoqëria synon:

Vizioni ynë është të zhvillojmë veprimtarinë e sigurimit të jetës me një pjesëmarrje realiste në treg, 
bazuar në themele solide.

T’i shërbejë 
kërkesave të 
çdo klienti

Të investojë me 
kujdes fondet që 
i janë besuar nga 

kontraktuesit

Të kryejë 
veprimtarinë e saj 
me efektshmëri

Të siguroje 
vijimësinë e 
aktivitetit të 
Shoqërisë 
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Grupi SIGAL UNIQA

SHQIPERI KOSOVE MAQEDONI

SIGAL UNIQA Jo Jetë
dhe Risigurime

SIGAL Life UNIQA

Fondi i Pensioneve Private
SIGAL Life UNIQA

SIGAL UNIQA Jo Jetë

SIGAL Life UNIQA

UNIQA Jo Jetë

UNIQA Life

UNIQA Insurance Group

86.9%

Investitorë
Vendas

 

13.1%

Aksionerët tanë
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NGJARJE TË RËNDËSISHME

SIGAL & UNIQA 10 
vjet bashkëpunim

Kompania më e 
madhe e sigurimeve në 
Shqipëri, SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA, shënoi 
10-vjetorin e futjes 
në tregun shqiptar 
të sigurimeve të një 
prej kompanive lider 
në Europën Qendro-
Lindore, UNIQA 
Insurance Group. Në 
vitin 2007 UNIQA 
vendosi të blejë një 
pjesë të aksioneve të 
SIGAL, duke u kthyer 
kështu në një partner kyç 
për SIGAL, por edhe një 
faktor i rëndësishëm për 
tregun e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon.

SIGAL gëzon meritën për futjen në tregun 
shqiptar të sigurimeve të të parit investitor 
strategjik europian, me një potencial të 
jashtëzakonshëm dhe me një eksperiencë 
mbi 200-vjeçare në fushën e sigurimeve. 
Futja e UNIQA-s në 
industrinë e sigurimeve në 
Shqipëri ka qenë jo vetëm 
një garanci për tregun 
shqiptar, por edhe një 
indikator që ka luajtur një 
rol të rëndësishëm në rritjen 
dhe përmirësimin e tregut 
tonë të sigurimeve dhe 
në ndryshimin e opinionit 
publik për shoqërite e 
sigurimeve , sikundër ka 
ndikuar jo pak edhe në 
ekonominë shqiptare. 

“Ne jemi të lumtur që UNIQA na besoi ne 
10 vite më parë, për të investuar në tregun 
e sigurimeve vendas përmes kompanisë 

tonë SIGAL, dhe sot e them me bindje dhe 
krenarisht që kjo ka qenë një nga vendimet 
më të mira që unë kam marrë në fushën e 
biznesit. Sepse të bashkëpunosh me  një 
kompani si UNIQA Insurance Group është 
jo vetëm një siguri dhe sukses për ne si 
kompani, për SIGAL-in, por edhe një vlerë 

e shtuar, një aset tejet me 
vlerë për të gjithë tregun tonë 
dhe një impuls shumë i mirë 
për ekonominë e Shqipërisë, 
sikundër është një garanci  
financiare e rëndësishme për 
investitorët vendas dhe të huaj.

Të qenit gjithmonë korrekt 
dhe pranë klientëve, të 
qenit inovator në krijimin e 
produkteve të dobishme dhe 
sipas nevojave e kërkesave 
të klientëve, na ka bërë ne 

të suksesshëm dhe të jemi gjithmonë 
lider në këtë industri dhe një hap përpara 
konkurrentëve tanë.
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40 përfaqësuesë të UNIQA-s zhvilluan 
takimin vjetor në Shqipëri

“Mendo skuadrën, ndërto të ardhmen”.  Ky 
ishte slogani i takimit vjetor të 40 drejtuesve 
të Marketingut dhe të Marrëdhënieve me 
Publikun të kompanive UNIQA nga 18 
shtete të Europës.
Për  herë  të parë ky takim u zhvillua në Shqipëri  
për 4 ditë me radhë, ku pjesëmarrësit, 
përveç shkëmbimit të eksperiencave të 
ndryshme dhe diskutimit mbi idetë dhe 
projektet e reja që do të implementohen sa i 
përket marketimit të brand-it UNIQA dhe të 
produkteve të sigurimit, patën mundësinë 
që të vizitojnë Tiranën dhe Durrësin, të 
njihen me historinë dhe kulturën e vendit 

tonë, të shijojnë ushqimet tradicionale 
shqiptare, të mrekullohen nga një pjesë e 
vogël e detit Adriatik dhe të marrin shumë 
kujtime e mbresa të paharrueshme nga 
Shqipëria për ti përcjellë në vendet e tyre.
Një vizitë e veçantë iu rezervua edhe në 
zyrat qendrore të SIGAL UNIQA, ku u 
mikpritën nga Drejtori i Përgjithshëm Z. 
Avni Ponari dhe nga drejtuesit e tjerë të 
kompanisë, si dhe patën mundësinë që të 
vizitojnë “Muzeun SIGAL”, i cili është hapur 
së fundmi dhe që është një dëshmi e të 
gjithë rrugëtimit të SIGAL që prej fillimit e 
deri më tani.

Po përpiqemi ti bëjmë sigurimet pjesë të 
jetës dhe të kulturës së shqiptarëve si një 
domosdoshmëri për një jetë më të qetë. 
Ne po përpiqemi për të forcuar dinjitetin 
njerëzor dhe pavarësinë individuale të 
qytetarëve nga shteti dhe strukturat e tij”, 
-tha ndër të tjera, CEO i SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA për Shqipërinë, Kosovën 
dhe Maqedoninë, Z. Avni PONARI.

Nga ana e tij, CEO i UNIQA International, 
Z. Wolfgang KINDL tha se kompania që 

ai përfaqëson e ka në prioritet Shqipërinë, 
Kosovën dhe Maqedoninë dhe do të 
vazhdojë të investojë në tregjet e këtyre 
shteteve.
Në këtë takim morën pjesë gjithashtu 
personalitetet më të larta të ekonomisë 
dhe financave në Shqipëri, Ambasadori i 
Austrisë në Shqipëri, SH. T.Z. Johann Sattler 
si dhe përfaqësuesë të institucioneve dhe 
bizneseve austriake në Shqipëri e shumë 
drejtuesë e personalitete të tjera shqiptarë 
dhe të huaj. 

Takimi ndërkombëtar i UNIQA solli rreth 

40 drejtues të marketingut dhe medias nga 

kompanitë UNIQA në Europë.
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Çelet muzeu sigurimeve në SIGAL UNIQA, 
i pari në llojin e tij në rajon

U hap për herë të parë muzeu i sigurimeve në 
ambientet e zyrave qendrore të kompanisë 
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA.  

Ky muze, i cili paraqet të gjithë historinë 
e SIGAL që nga themelimi në vitin 1999 e 
deri më sot, është i pari në llojin e vet jo 
vetëm në Shqipëri por në të gjithë rajonin.
 
Në muze gjenden fakte historike, fotografi 
të drejtuesve dhe stafit e punës ndër vite, 
objekte dhe polica të vjetra dhe çdo gjë 
tjetër që indentifikon SIGAL dhe historikun 
e tij të sigurimeve për gati dy dekada.

Konferenca Vjetore e grupit SIGAL UNIQA 
Shqipëri-Kosovë-Maqedoni

Konferenca vjetore e grupit SIGAL UNIQA 
u zhvillua këtë vit në Tiranë, Shqipëri, në 
ambientet e Hotel Tirana. 

Në takim morën pjesë drejtuesit e kompanisë 
dhe drejtorët nga të gjithë departamentet e 
kompanive SIGAL UNIQA nga të tre shtetet 
Shqipëri-Kosovë-Maqedoni dhe u diskutua 

mbi të dhënat financiare të vitit 2017, 
objektivat që ishin përcaktuar që në fillim të 
vitit dhe se sa ishin realizuar këto objektiva 
për secilin shtet dhe secilën degë të veçuar. 

Në vëmendje u vunë e ardhmja dixhitale e 
kompanisë si dhe promovimi i kompanisë 
në tërësi dhe produkteve në veçanti.

Mbi 1200 punonjës dhe agjentë 

në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni

Historiku i tregut të sigurimeve 

tashmë në një muze
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Oda e Maqedonisë vlerëson UNIQA-n 

Biznesi është kontribuesi kyç në 
ekonominë e një vendi dhe këtë gjë 
ka bërë edhe UNIQA në ekonominë e 
Maqedonisë. Për kontributin dhe vlerat e 
saj, UNIQA Shkup, (pjesë e grupit rajonal 
SIGAL UNIQA Group Austria) u vlerësua 
si një nga 100 kompanitë më të mira 
në Maqedoni nga Oda Ekonomike Veri-
Perëndimore e Maqedonisë.

Në ceremoninë e mbajtur në Shkup, me 
pjesëmarrjen e Kryeministrit Zaev dhe 
Kryetarit të Parlamentit Z. Xhaferri, CEO i 
SIGAL UNIQA, Z. Avni Ponari, gjatë fjalës 
së tij, kërkoi më tepër vëmendje të shtetit 
për biznesin.

SeeNews

SeeNews, i cili studion tregjet financiare 
Europiane, rendit SIGAL UNIQA  në 
vendin e 54 nga 100 kompanitë më 
të mëdha të sigurimeve në Europën 
Juglindore. 

Referuar raportit të SeeNews për “TOP 
100 INSURERS” SIGAL UNIQA renditet 
e para nga kompanitë e sigurimit në 
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

Monitor 

SIGAL UNIQA renditet në 50 kompanitë 
më të mëdha në Shqipëri. Renditja është 
bërë në bazë të të ardhurave vjetore, ku 
SIGAL UNIQA rezulton me 7 vende rritje 
në krahasim me 1 vit më parë.

XPRIMM 

XPRIMM, institucioni më i madh i të 
dhënave mbi industrinë e sigurimeve për 
Europën Qendrore-Lindore, raporton të 
dhënat e tregjeve të sigurimeve për të 
gjithë rajonin për vitin 2017.

Nga të dhënat për tregun në Shqipëri, 
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA kryeson 
tregun e sigurimeve në të dy sektorët: Jetë 
dhe Jo-Jetë, përkatësisht me 63% të tregut 
të Jetës dhe 29% të tregut të Jo-Jetës. 

SIGAL UNIQA kryeson tregun e sigurimeve 
në Shqipëri që prej vitit 2002, në prime, 
cilësi, produkte inovatore dhe korrektësi.

AWARDED

2015/20162015/2016

VLERESIME NDERKOMBETARE
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UNIQA Insurance Group
Vjenë, Austri
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PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Orkestra e Klubit të Artit SIGAL koncert në 
Valbonë

Orkestra e Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL 
ishte për herë të parë në Valbonë.
Grupi i artistëve të shkëlqyer performoi 
përpara publikut të Valbonës dhe turistëve që 
ndodheshin atje pjesë nga repertori më i njohur 
shqiptar dhe botëror, nën dirigjimin e Meshtrit 
të Madh, Ermir Dizdari. 
Të dëgjosh mes alpeve mrekullinë e një orkestre 
harqesh, kjo nuk kishte ndodhur kurrë më parë. 
Një emocion i pazakontë që për herë të parë 
kanë shijuar turistët në Valbonë. 
Nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë që në 
parkun më të vizituar të Shqiptarëve të sillej një 
orkestër e përmasave të tilla. 
Kjo nismë u bë e mundur nga SIGAL UNIQA 
Group Austria. 
Orkestra e Klubit të Artit SIGAL që prej 
themelimit të saj ka zhvilluar koncerte të shumta 
në shumë zona dhe qytete të Shqipërisë, 
ku përveç publikut shqiptar, artin e bukur të 

orkestrës e kanë shijuar edhe turistë të shumtë, 
si në Parkun Kombëtar të Butrintit, në qytetin 
e Durrësit, në Shkodër, Pogradec, Elbasan, 
Tiranë, Valbonë etj. 

“Vienna salutes to Tirana” - Ajka e artistëve 
shqiptarë në zemër të Vjenës

“Vienna salutes to Tirana” është koncerti 
që u zhvillua me zërat e mrekullueshëm të 
artistëve shqiptarë dhe austriakë, me rastin e 
105-Vjetorit të Shtetit Shqiptar.
Me mbështetjen e SIGAL UNIQA Group 
Austria, sopranoja me famë botërore Inva 
Mula, balerini i shkëlyer Eno Peçi, violinisti Olen 
Çezari, baritoni Gëzim Myshketa dhe pianisti 
Genc Tukiçi janë disa nga artistët shqiptarë 
me famë botërore që u ngjitën në skenën e 
“Konzerthaus Wien”, në sallën Mozart, duke 
përcjellë emocione të jashtëzakonshme për të 
gjithë të pranishmit.
Ajka e artistëve shqiptarë, të shoqëruar nga 
Volkhard Steude, Kuarteti i Filarmonisë Vjeneze 

Jemi të binsur që investimi në art dhe kulturë është një prej investimeve më të mira që çdo 

kompani mund të bëjë për të ardhmen.
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dhe Maria Yakovleva, primabalerina e Operës 
Shtetërore të Vjenës, performuan pjesë nga 
autorët më të mirë të muzikës botërore dhe 
shqiptare.
Ky koncert u bë i mundur nga kompania 
shqiptaro-austriake SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA dhe mbahet në kuadër të përvjetorit 
të 105-të të themelimit të Shtetit Shqiptar. 
Rreth 9 vjet më parë, sopranoja me famë 
botërore Inva Mula, solli emocione të 
jashtëzakonshme në Mbrëmjen Gala të 
10-Vjetorit të SIGAL UNIQA në Teatrin e Operas 
dhe Baletit në Tiranë dhe vetëm tre vjet më 
parë, në 2014, sërish SIGAL UNIQA ngjiti në 
skenë balerinin e rrallë shqiptar Eno Peçi për të 
performuar për publikun vendas.
Promovimi i artit, kulturës, sportit, artistëve 
dhe sportistëve shqiptarë dhe promovimi i 
Shqipërisë në arenat ndërkombëtare është një 
mision i kompanisë më të madhe të sigurimeve 
në Shqipëri, SIGAL UNIQA, e cila përveç të 
të bërit biznes në industrinë e sigurimeve, ka 
kontribuar vazhdimisht që prej themelimit të 
saj më 1999 në promovimin dhe zhvillimin e 
vlerave të Shqipërisë dhe Shqiptarëve. 

SIGAL UNIQA mbështet ekspozitën me 
kryeveprat e artit modern italian

Kryeveprat e artit italian të viteve 1900 
janë sjellë në Shqipëri për publikun 
vendas. Kjo është një prej ekspozitave 
më të mëdha të çelura ndonjëherë në 
Shqipëri ku spikasin figurat femërore, 
portrete të personazheve të famshme, 
pamjet e qytetit të përjetshëm dhe të 
fshatit romak e shumë vepra të tjera 
të punuara me mjeshtëri. 
Giacomo Balla, Carlo Carrà, Giorgio 
de Chirico, Fortunato Depero, Renato 
Guttuso, Giacomo Manzù, Tato, 
Giulio Turcato, janë vetëm disa prej 
60 artistëve, veprat e të cilëve tashmë 
kanë zënë vend në galeri.
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 

mbështet këtë ekspozitë dhe do ti mbështesë 
nisma të tilla të cilat janë në të mirë të 
komunitetit.
Që prej themelimit të saj, SIGAL UNIQA ka 
mbështetur vazhdimisht artin dhe kulturën 
në Shqipëri si dhe ka kontribuar në ruajtjen e 
trashëgimisë kulturore të vendit tonë

Balkan Film & Food Festival u mbështet nga 
SIGAL UNIQA 

SIGAL UNIQA mbështeti Balkan Film & Food 
Festival, i cili u zhvillua përgjatë datave 3-8 
korrik 2017, në qytetin e Pogradecit. 
Përgjatë këtij festivali u projektuan 64 filma të 
autorëve të ndryshëm nga të gjitha vendet e 
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Ballkanit. 
Filma shqiptarë në këtë edicion ishin 19, nga të 
cilët 8 ishin prodhime të kineastëve shqiptarë 
dhe 11 të kineastëve të Kosovës. 
Dashamirësit e kinematografisë patën 
mundësinë që ti ndjekin filmat në kinemanë 
“Mitrush Kuteli” në qendër të qytetit të 
Pogradecit, ndërsa për publikun e gjerë të gjithë 
filmat u projektuan edhe jashtë kinemasë. 
Duke e vlerësuar maksimalisht artin dhe 
kulturën e vendit tonë, SIGAL UNIQA është 
promotore dhe mbështetëse e shumë 
aktiviteteve të llojeve të ndryshme.  

Ekspozitë e rrallë në Bajram Curri

Shqipëria e viteve ’90?  Si ka qenë? Çfarë 
misteresh mbart? Ndryshimet rrënjësore që 
pësoi jeta e shqiptarëve; Ngarkesa historike e 
psiko-sociale e një kombi të çliruar nga kthetrat 
e regjimit më të egër që kishte njohur e 
përjetuar deri në atë kohë vendi ynë; Qytetarë 
të përvuajtur, familje në skamje, lëngimet e 
jetës së përditshme, por edhe dritëhije gati-gati 
të padukshme të grimcave të lumturisë të së 
përditshmes janë vetëm një pjesë e përshkrimit 
të historisë dhe të jetës së shqiptarëve që na e 
risjell në vëmendje, nëpërmjet fotografive reale 
e të gjalla, historiani, antropologu dhe fotografi 
i mirënjohur austriak Robert Pichler. 
Më 14 korrik 2017, u zhvillua inaugurimi i 
ekspozitës së parë të kësaj natyre, “Shqipëria 
e viteve ‘90”, dhe qëndroi e hapur deri më 10 
shtator, në ambientet e Muzeut Historik në 
Bajram Curri, Tropojë. 
Kjo ekspozitë u realizua falë mbështetjes së 
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe kujdesit të 
veçantë të vetë Drejtorit të Përgjithshëm, Z. 
Avni Ponari.

SIGAL UNIQA mbështet “Different Trains 
Festival”
Për të disatin vit radhazi, SIGAL UNIQA 

mbështeti “Different Trains Festival”.
Kryeveprat e Mozart, Sibelius, Schumann 
dhe Schubert u luajtën nga artistë të 
talentuar shqiptarë dhe të huaj, përgjatë tre 
ditëve, më 16, 22 dhe 27 shkurt 2017, në 
salllën e Akademisë së Arteve dhe në sallën 
e Kishës Ortodokse. 
SIGAL UNIQA është mbështetësi kryesor 
i këtij eventi artistik të veçantë dhe do të 
vazhdojë të mbështesë artin e kulturën, 
sikundër ka bërë përgjatë gjithë viteve të 
veprimtarisë së saj.                      

“Një ekspozitë dhe hapësirë reklamimi”

Kjo ishte kërkesa e artistes Afërdita Cakaj për 
punimet e saj të rralla artizanale, kërkesë 
të cilën e bëri publike në emisionin “Do 
you have an Idea” në Vizion +, ku Drejtori 
i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA ishte pjesë 
e jurisë. Kjo kërkesë gjeti mbështetjen e 
menjëhershme nga Z. Ponari dhe dëshira 
e artistes u bë realitet, duke i vënë asaj në 
dispozicion ambientet e Klubit të Artit dhe 
Kulturës për të realizuar ekspozitën, si dhe 
mjete të tjera të nevojshme. 
Pikturat me qëndisje dhe arti i saj i veçantë 
u ekspozuan tek Klubi i Artit dhe Kulturës 
SIGAL Durrës nga datat 8-16 prill. 
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herë në dy vjet në një vend të ndryshëm të 
Europës.
Këtë vit (2017) kjo ekspozitë, ku morën 
pjesë 230 artitstë nga 18 shtete të ndryshme 
europiane, u mbajt në Tiranë dhe Durrës, nga 
datat 5-9 maj. 
Me qindra arstistë të zhanreve të ndryshme, 
artet pamore, artet e aplikuara, muzika, filmi 
etj, u prezantuan me punimet e tyre, ku secila 
sillte nga një pjesëz të historisë e kulturës së 
vendit që ata përfaqësojnë.

SIGAL UNIQA është krenare që mbështet 
evente të përmasave të tilla dhe me një 
vizualitet të jashtëzakonshëm. 

SIGAL UNIQA mbështet “MOTO FEST 2017”
Sigal Uniqa mbështeti sërish këtë vit Enduro 
Albania, MOTO FEST 2017.
Që prej themelimit të saj, SIGAL UNIQA ka 
mbështetur sportin, artin dhe kulturën, duke 
e vlerësuar maksimalisht dhe dhënë kontribut 
për zhvillimin dhe promovimin e këtyre 
fushave.
Edhe “MOTO FEST 2017”, një lloj sporti i 
veçantë për Shqipërinë dhe që vitet e fundit po 
gjen zhvillim, pati mbështetjen e kompanisë 
më të madhe në vend, SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA. 

Klinika Lëvizëse vijon turin në 
zonat rurale në Shqipëri

Klinika Lëvizëse SIGAL UNIQA 
gjatë vitit 2017 vijoi turin e saj 
në zonat e Shkodër, Beratit,  
Fushë Arrësit,  Kamzës, Selcës 
(Kelmend), Dushaj (Tropojë) 
dhe Çorovodë. Stafi i kualifikuar 
i klinikës me në krye Doktor 
Panaritin, iu gjendën pranë 
banorëve të këtyre zonave duke 
ofruar ekzaminime dhe konsulta 
falas pranë klinikës lëvizëse 
SIGAL UNIQA.  
Në klinikën levizëse mund të kryhen 
ekzaminime të tilla si: Vizitë dhe konsulta 
me mjek patholog, matje e sheqerit në 
gjak, ekzaminimin e gjendjes fitness (pesha, 
gjatësia, tensioni, balanca) elektrograma të 
zemrës, ECHO abdominale, ECHO e indeve të 
buta, ECHO e artikulacioneve, vizitë ORL, etj.
Mendo është më mirë të parandalosh një 
sëmundje sesa ta kurosh atë! 

SIGAL UNIQA mbështet kampionin e 
Europës në atletikë, Izmir Smajlaj

Smajlaj u shpall kampion Europe në kërcim 
për së larti në garat e zhvilluara në Beograd, 
ku ngriti flamurin shqiptar si kampion i vendit 
të parë. 
Smajlaj theu rekordin kombëtar me kërcimin 
e tij 8.08 dhe SIGAL UNIQA është krenare që 
mbështet talente të tilla dhe do të vazhdojë 
të kontribuojë për sportin, artin dhe kulturën 
e vendit tonë.

Bienalja e Artistëve të Mesdheut pati 
mbështetjen e SIGAL UNIQA

SIGAL UNIQA mbështeti Ekspozitën e Artistëve 
të Rinj nga Mesdheu, e cila zhvillohet një 
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Sigurimi i nxënësve dhe studentëve online
Në faqen online të shitjeve të SIGAL UNIQA 
është shtuar edhe produkti i sigurimit të 
nxënësve dhe studentëve.
Tashmë çdo nxënës apo student do të ketë 
mundësi të futet online për të përllogaritur vetë 
primin e sigurimit që i duhet. Për studentët që 
do të shkojnë me studime jashtë Shqipërisë ky 
sigurim është i detyruar. 
Në faqen online të SIGAL UNIQA ata do të 
mund të marrin të gjitha informacionet që ju 
duhen për këtë sigurim, të përllogarisin vlerën 
dhe më pas duhet të paraqiten pranë zyrave të 
SIGAL UNIQA për tu pajisur me siguracionin. 
Mendo sa e thjeshtë është të sigurohesh 
online! 

GPS Tracking nga SIGAL UNIQA në 
bashkëpunim me Telekom
SIGAL UNIQA në bashkëpunim me Telekom 
Albania bën të mundur gjurmimin e 
automjeteve nëpërmjet sistemit GPS.
Shërbimi GPS i ofruar nga SIGAL UNIQA në 
bashkëpunim  me  Telekom  Albania ju mundëson 
të shikoni në çdo moment se ku ndodhet mjeti 
juaj, rrugën e përshkruar, shpjetësinë e lëvizjes 
së mjetit. Mjetet e gjurmuara përfshijnë 
makina, minibus, autobuzë, kamionë, trailer/
automjete frigoriferë, motoçikleta, ambulanca, 
zjarrëfikese dhe çdo mjet tjetër pune.

Shërbimet GPS Tracking janë shumë të 
rëndësishme për të gjithë kompanitë, jo vetëm 
për të mësuar vendndodhjen e mjetit, por dhe 
për rritjen e efiçenës së operimit të tyre.

Shëndeti në Udhëtim ofrohet falas me 
klientë Roaming të Vodafon
Eshtë finalizuar marrëveshja ndërmjet SIGAL 
UNIQA Group AUSTRIA dhe Vodafone  
Albania, për shitjen e policave të sigurimit të 
Shëndetit në Udhëtim nga celualri nëpërmjet 
Vodafonit.
Të gjithë klientët e Vodafone Albania që 
aktivizojnë Roaming përfitojnë Shëndet 
në Udhëtim falas. Vodafone ka filluar të 
promovojë këtë produkt që ua ofron klinetëve 
të saj nëpërmjet SIGAL UNIQA. Duket që 
kjo ide dhe mënyrë e re po përqafohet nga 
klientët, pasi shumë prej tyre kanë përfituar 
nga ky shërbim dhe numri është në rritje të 
vazhdueshme. 

Fleksibilitet në pagesën e sigurimit
Që prej muajit gusht 2017 të gjithë klientët 
e SIGAL UNIQA kanë mundësinë të paguajnë 
me këste siguracionet që ju nevojiten.
SIGAL UNIQA  në  bashkëpunim me 
institucionin financiar IuteCredit mundëson 
blerjen më këste të policave të sigurimit. 
Tanimë klientët e SIGAL UNIQA kanë 
mundësinë të paguajnë me këste siguracionet 
e detyrueshme dhe ato vullnetare. 
Klientët mund të paraqiten pranë zyrave të 
SIGAL UNIQA për të marrë siguracionin që ju 
nevojitetet, ndërsa pagesën mund ta shlyejnë 
me këste pranë IuteCredit. Klientit i nevojitet 
vetëm karta e identitetit për të përfituar nga 
ky shërbim. 

INOVACION

Tashmë më shumë 
fleksibilitet në pagesë
dhe rrjet më i gjerë 
partnerësh!
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TREGU I SIGURIMEVE NË RAJON

Tregu i pensioneve private

Gjatë vitit 2017, në tregun e pensioneve  
operuan 3 fonde pensionesh private.
Fondi i Pensioneve SIGAL udhëhoqi 
tregun si për vlerën e aseteve neto (51%) 
ashtu edhe për numrin e kuotave.

SHQIPËRI

Tregu i sigurimeve jo-jetë

Tregu i sigurimeve të jo-jetës, në të cilin operojnë 8 kompani, u udhëhoq nga SIGAL UNIQA e cila 
zotëroi 26.31% të tregut. SIGAL UNIQA renditet gjithashtu e para edhe për pagesën e dëmeve 
duke paguar 28.03% të dëmeve.

Tregu i sigurimeve të jetës

Që prej disa vjetësh, në tregun shqiptar 
të sigurimeve të jetës operojnë 3 
kompani sigurimi. Edhe për vitin 2017 
tregu u udhëhoq nga SIGAL Life UNIQA 
me 61.39% e cila ka paguar 41.26% të 
dëmeve të ndodhura në treg.
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Në tregun kosovar operojnë 12 kompani sigurimi ndër të cilat SIGAL UNIQA Kosova renditet e dyta
me 11.26% të tregut për volumin e primeve si dhe ka paguar 8.57% të dëmeve totale të tregut.

MAQEDONI 
Tregu i sigurimeve jo-jetë
Në tregun maqedonas të sigurimeve të jo-jetës operojnë 11 kompani. UNIQA a.d. u rendit në
vendin e gjashtë për nga volumi i primeve të shkruara (9.2%).

Tregu i sigurimeve të jetës

UNIQA Life renditet e katërta në 
tregun maqedonas të sigurimeve 
të jetës (6%) në të cilin operojnë 4 
kompani.
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Në tregun kosovar të sigurimeve të 
jetës operojnë 3 kompani ndër të 
cilat SIGAL Life UNIQA Kosova
renditet e dyta me 29.18% të 
tregut për volumin e primeve dhe 
ka paguar 2.79 % të dëmeve.
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TË DHËNA FINANCIARE

Kompania
 
SIGAL UNIQA AL Jo-Jetë dhe Risigurime
SIGAL Life UNIQA AL 
SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA
SIGAL UNIQA KS Jo-Jetë
SIGAL Life UNIQA KS
UNIQA MK Jo-Jetë
UNIQA Life MK
GRUPI

Grupi SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Prime të shkruara për katër vitet e fundit (në euro)

Lloji i Produktit
 

Pasuri
Motorike
Jetë, Shëndet dhe Aksidente
Pensione Vullnetare*
Risigurime*

    TOTALI 

0                            5                              10                            15                              20                              25                           30

0             5              10              15                20              25              30                35                40               45               50              60  (në Euro)

AL

KS 

MK

2017

2016

2015

2014

* Produktet e Pensioneve vullnetare dhe Risigurimet ofrohen vetëm në Shqipëri përkatësisht nga kompanitë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
Risigurime dhe SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA.

Pasuri

M.Motorike

Jetë, Shëndet & AP 

Pensione

Risigurime

(në Euro)

Prime të shkruara sipas produkteve për vitin 2017

(në Euro)                               (në Euro)                             (në Euro)                          (në Euro)

AL

8,767,400
17,336,908 
8,430,758
1,461,529
  605,564

36,602,160

KS

    1,566,940 
6,143,242
2,845,856

-
-

 10,196,038

MK

2,832,733 
7,602,924 
2,314,982

-
-

12,750,639

Grupi

13,167,073
31,083,075
13,231,596

1,461,529 
605,564

59,548,838

(në Euro)                                (në Euro)                               (në Euro)                           (në Euro)

2014

 21,976,027 
4,724,770

 788,946 
 12,390,804 

 338,738 
10,216,259

760,249
51,195,794

27,489,743                                12,729,543           10,976,508          

13,167,073

31,083,075

13,231,596

1,461,529

605,564

2015

26,826,453
4,821,793
1,269,642

12,482,576 
910,595 

11,063,068 
961,656

58,335,782

32,917,888                                            13,393,170               12,024,724         

 35,123,000                                                       11,263,000                  12,493,000         

2016

 29,193,000 
 4,249 ,000
 1,681 ,000
 10,501,000

 762 ,000
 11,323 ,000

 1,170 ,000
 58,879 ,000

2017

36,602,000                                                         10,196,000                 12,751,000         

 29,664,042 
5,476,588 
1,461,529 
9,559,338

636,650
 11,345,015 

1,405 ,624
 59,548,838
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SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a.

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara sipas 
Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

per vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017

RAPORTI I 
AUDITUESVE
TE PAVARUR
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Rreth SIGAL Life UNIQA Group 
AUSTRIA Shqipëri 
(Shoqëri Sigurimi Jetë)

SIGAL Life sh.a u themelua në 30 Gusht 2004 dhe u autorizua nga Autoriteti Mbikqyrës i 

Sigurimeve për kryerjen e sigurimeve të jetës , regjistruar në QKR me NIPT K51423801Q 

dhe zyrat kryesore janë të vendosura në: Qëndrën e Biznesit SIGAL, Bulevardi “Zogu 

I”, Tiranë.

Shoqëria ka filluar aktivitetin e saj të biznesit në Mars 2005 ne të gjitha klasat e sigurimit 

të jetës dhe dy klasa me produkte aksesore , përkatësisht: 

• Grupi 19, “Jeta – Vdekja” 

• Grupi 20, “Martesa – Lindja” 

• Grupi 21, “Sigurimet e lidhura me fondet e investimeve” 

• Grupi 22, “Administrimi i fondeve kolektive”

Gjithashtu, SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA është e autorizuar për kryerjen e 

veprimtarisë së sigurimeve të klasava të mëposhtme të Jo Jetës (rreziqe aksesore):

• Grupi 1, “Aksidentet” 

• Grupi 2, “Shëndeti – Sëmundjet

E ndërtuar dhe orientuar sipas përvojës së suksesshme të SIGAL Jo –jetës Shqipëri , 

SIGAL Life u pozicionua shpejt si Shoqëria  siguruese kryesore e jetës, duke udhëhequr 

tregun shqiptar të sigurimeve të jetës që nga viti 2007.

Që prej vitit 2008, me hyrjen e Uniqa Group Shoqëria operon nën emrin SIGAL Life 

UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a dhe ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi për të 

gjitha klasat e jetës. 

Për vitin 2017 kemi 44,474 kontrata të lidhura për sigurimin e jetës, Shoqëria udhëheq 

tregun e Sigurimit të jetës me mbi 61% të primeve të shkruara bruto, sipas të dhënave 

të publikuara nga AMF-ja kemi:
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Rreth SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA Shqipëri (Shoqëri Sigurimi Jetë) 

 

     SIGAL Life sh.a u themelua në 30 Gusht 2004 dhe u autorizua nga Autoriteti Mbikqyrës i 
Sigurimeve për kryerjen e sigurimeve të jetës , regjistruar në QKR me NIPT K51423801Q dhe 
zyrat kryesore janë të vendosura në :Qëndrën e Biznesit SigAL , Bulevardi "Zogu I" ,Tiranë 

Shoqëria ka filluar aktivitetin e saj të biznesit në Mars 2005 ne të gjitha klasat e sigurimit të jetës 
dhe dy klasa me produkte aksesore , përkatësisht:  

 Grupi 19, “Jeta – Vdekja”  

 Grupi 20, “Martesa – Lindja”  

 Grupi 21, “Sigurimet e lidhura me fondet e investimeve”  

 Grupi 22, “Administrimi i fondeve kolektive” 

Gjithashtu, SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA është e autorizuar për kryerjen e veprimtarisë 
së sigurimeve të klasava të mëposhtme të Jo Jetës (rreziqe aksesore): 

 Grupi 1, “Aksidentet”  

 Grupi 2, “Shëndeti – Sëmundjet 

E ndërtuar dhe orientuar sipas përvojës së suksesshme të SIGAL Jo –jetës Shqipëri , SIGAL Life 
u pozicionua shpejt si Shoqëria  siguruese kryesore e jetës, duke udhëhequr tregun shqiptar të 
sigurimeve të jetës që nga viti 2007. 
Që prej vitit 2008, me hyrjen e Uniqa Group Shoqëria operon nën emrin SIGAL Life UNIQA 
GROUP AUSTRIA sh.a dhe ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi për të gjitha klasat e 
jetës.  

Për vitin 2017 kemi 44,474 kontrata të lidhura për sigurimin e jetës, Shoqëria udhëheq tregun e 
Sigurimit të jetës me mbi 61% të primeve të shkruara bruto , sipas të dhënave të publikuara nga 
AMF-ja kemi  : 

Ndarja e tregut - Sigurimi i Jetës  

 

Shoqëria e sigurimit   Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %) 

Insurance company   Value (in thous. ALL) Change 
Share in total 

value 
         (in %) (in %) 

Viti / Year     2016           2017 17/`16-1 2016 2017 
Primi i Shkruar Bruto / Gross Written Premiums 

Sigal Life Uniqa    
  
586,355         739,339  26.09 59.96  61.39  

Të tjetët   391,496  464,928 18.75 40.04 38.61 

TOTAL   
    
977,851      1,204,267  23.15  100  100  

 

Ndarja e tregut - Sigurimi i Jetës 

 

 

Kapitali aksionar 
Kapitali i paguar i Shoqёrisё mё 31 dhjetor 2017 ёshtё 370,000 mijë Lekë (2016: 370,000 mijë 
Lekë).  

Mё 31 dhjetor 2017 struktura e aksionarёve është si mё poshtё: 

 

  31 dhjetor 2017 31 dhjetor 2016 

 Në % Në ‘000 Lekë Në ‘000 Lekë 

Sigal Uniqa Group Austria sh.a 99,9997% 369,999 369,999 

Uniqa International Beteiligungs 
Verëaltungs GmbH 0.0003% 1 1 

Totali 100% 370,000 370,000 

 

Totali I aktiveve të Shoqërisë më 31 Dhjetor 2017 është 2,040,379 mije lekë nga të cilat kemi 
aktiveve financiare : 

 Total                      1,840,753                     1,674,456 
  

Ndarja e tregut - Sigurimi i Jetës 

Sigal Life Uniqa Group Austria Të tjetët

Mijë lekë 31 dhjetor 2017 31 dhjetor 2016 

AKTIVET   

Mjete monetare dhe të tjera ekuivalentë 47,924 33,563 

Depozita me afat me bankat 743,448 751,642 

Investime në letra me vlerë 1,049,381 889,251 
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Investime në filiale

Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a. zotëron 51% të aksioneve të  SH.A.F.P Sigal Life 
Uniqa Group Austria (“filiali”) Vlera e investimit me 31 dhjetor 2017 është 11,232 mijë 
Lekë
Filiali është një entitet shqiptar i suksesshëm që administron një fond vullnetar të 
pensioneve me kontribut të përcaktuar (Fondi Vullnetar i Pensionve Sigal). 

Stafi drejtues i SIGAL Lilfe UNIQA Group Austria

– Z. Edvin Hoxhaj / Drejtor I Përgjithshëm 
   Email: edvinhoxhaj@sigal.com.al

– Zj. Fjola Dabulla / Drejtore e Departamentit Teknik
   Email: fjoladabulla@sigal.com.al

– Z. Vangjel Dhuci / Drejtor Marketngu
   Email: vangjeldhuci@sigal.com.al

– Zj.Edmira Madani/Drejtore Finance
   Email: edmiramadani@sigal.com.al

 

 

Kapitali aksionar 
Kapitali i paguar i Shoqёrisё mё 31 dhjetor 2017 ёshtё 370,000 mijë Lekë (2016: 370,000 mijë 
Lekë).  

Mё 31 dhjetor 2017 struktura e aksionarёve është si mё poshtё: 

 

  31 dhjetor 2017 31 dhjetor 2016 

 Në % Në ‘000 Lekë Në ‘000 Lekë 

Sigal Uniqa Group Austria sh.a 99,9997% 369,999 369,999 

Uniqa International Beteiligungs 
Verëaltungs GmbH 0.0003% 1 1 

Totali 100% 370,000 370,000 

 

Totali I aktiveve të Shoqërisë më 31 Dhjetor 2017 është 2,040,379 mije lekë nga të cilat kemi 
aktiveve financiare : 

 Total                      1,840,753                     1,674,456 
  

Ndarja e tregut - Sigurimi i Jetës 

Sigal Life Uniqa Group Austria Të tjetët

Mijë lekë 31 dhjetor 2017 31 dhjetor 2016 

AKTIVET   

Mjete monetare dhe të tjera ekuivalentë 47,924 33,563 

Depozita me afat me bankat 743,448 751,642 

Investime në letra me vlerë 1,049,381 889,251 
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Opinion i shkurtuar mbi Auditimin e Brendshëm të vitit 
2017 për shoqërinë SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA
Bazuar ne kontrollet ne vazhdimesi gjate vitit 2017, dhe ne zbatim te planit te punes, 
hartuar dhe miratuar ne fillim te vitit 2017, Ne, Departamenti i Kontrollit, po paraqesim 
nje Raport perfundimtar, per veprimtarine ekonomike e financiare ne fushen e sigurimit 
te jetes, te Kompanise Sigal Life Uniqa Group Austra. Jane pare e kontrolluar te gjithe 
Departamentet e Kompanise dhe konkretisht: 
1. Departamenti i Marrjes ne Sigurim 
2. Departamenti i Aktuaristike-Statistikes 
3. Departamenti i Finances 

1. Departamenti i Marrjes ne Sigurim. Ky departamenti ka punuar mire gjate vitit 2017 si 
per rinovimin e kontratave te sigurimit me klientet ne vazhdimesi, firma e kompani, por dhe 
lidhjen e kontratave te reja te sigurimit, me te cilat operon Sigal Life Uniqa Group Austria; 
”sigurimi i jetes se debitorit”, ”sigurimi i jetes me kursim”, “sigurimi i jetes se kombinuar”, 
”sigurimi i jetes micro me kolateral dhe pa kolateral” etj. Per vitin 2017 jane realizuar te 
ardhura nga shitja e produkteve te sigurimit 739,654,880 leke, krahasuar me vitin 2016 
me shume 153,008,038 leke, qe tregon edhe punen e mire me gjithe konkurencen me 
Kompanite e tjera ne treg. 

2.Aktuaristike-Statistika.
Llogaritja e rezervave te Kompanise behet per cdo muaj nga ana e aktuarit te Kompanise. 
Llogaritjet jane pasqyruar konforme udhezimeve te derguara nga ana e Autoritetit Mbikqyres 
Financiar dhe Uniqa Group Austria. Pasqyrohen rezervat per “primin e pafituar”, ”rezervat 
matematikore”, ”rezerva te tjera IBNR”, ”shuma te parashikuara surrender to be paid”, 
“rezervat per demet pezull” etj. Rezervat e sigurimit per vitin 2017, bazuar ne kontratat 
e sigurimit te lidhura me klientet, si dhe per demet pezull ne dosjet e hapura per deme 
te ndodhura por te papaguara, jane te sakta dhe te miratuara pa verejtje nga Autoriteti 
Mbikqyres Financiar. Edhe Uniqa Group Austria ka miratuar rezervat e derguara.
Risku nga kontratat e sigurimit te lidhura ndiqet me perparesi si nga punonjesit, Drejtoret 
e Departamenteve dhe Drejtori i Pergjitheshem.
Por konstatojme se Drejtuesit e Kompanise kane nje strategji te mirfillte per rastet e 
mundeshme te ndodhjes se demeve qe rrjedhin nga lidhja e ketyre kontratave te sigurimit, 
kjo e mire kordinuar edhe me Uniqa Group Austria. 
Konstatimi yne eshte, shmangja e kontratave ne shuma te medha qe rrezikojne efekte te 
medha per deme. Te tilla jane edhe rastet e lidhjes se kontratave ne bashkesigurim me 
Kompani te tjera te sigurimit te jetes. Eshte e kuptueshme, qe eshte bere risigurimi i ketyre 
kontratave te lidhura, per te qene sa me te sigurte ne vazhdimesine e aktivitetit. 
Per rastet e kontratave me persona ne moshe te madhe, me rrisk te larte demi jane 
shmangur ose primi i sigurimit eshte vendosur shume i larte. Rastet e kontratave kur ka 
dyshime tek klienti shoqerohen me analiza mjeksore te plota. 
Rrisku financiar, kemi mendimin qe eshte minimal, kjo pasi mjetet monetare te Kompanise 
jane te investuara ne depozita kursimi, bono thesari e obligacione, te shperdara ne disa 
banka, konforme edhe udhezimeve te derguara nga Autoriteti Mbikqyres Financiar, si dhe 
duke marre gjithnje informata e udhezime te rendesishme nga Uniqa Group Austria.
3. Departamenti i Finances. 
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Pergjate vitit 2017, ne si Departament kemi kontrolluar Departamentin e Finances 
te Kompanise Sigal Life Uniqa Group Austria. Nga ky kontroll i bere, konstatojme se 
Departamenti punon mjaft mire, zbatohet plani unik kontabel i miratuar, udhezimet e 
Autoritetit Mbikqyres Financiar, ato te derguara nga Uniqa Group Audit dhe legjislacioni 
tatimor. 
Jane aplikuar standartet nderkombatare te raportimeve financiare, sipas udhezimeve ne 
Shqiperi dhe te ardhura nga Unqia Group Austria. 

Demet e ndodhura, mbahen e trajtohen sakte. Per cdo dem te ndodhur hapet nje dosje e 
cila permban te gjitha te dhenat e personit te siguruar i cili eshte demtuar. Edhe pagesa e 
rasteve te demeve eshte bere konforme zbatimit te rregullores se aprovuar per kete qellim. 
Demet pezull, te cilat perfaqsojne demet e ndodhura port e papapguara, jane raste ku 
vazhdon kompletimi me dokumentacionin e kerkuar, qe me tej te behet edhe pagesa. 
Departamenti i Finances ka bere pagesat pas miratimit nga Drejtuesi i Kompanise. Te gjitha 
pagesat e kryera per deme te ndodhura rakordojne me shumat e miratuara. 
Konkluzioni yne eshte se Kompania Sigal Life Uniqa Group Austria, per vitin 2017 ka 
punuar drejte e sakte. Bilanci i saj paraqet ne menyre te konsoliduar sakte treguesit vjetor 
te Kompanise per punen e bere gjate vitit 2017. 
Ligji nr.9917, date 19.05.2008, i ndryshuar me ligjin nr.66/2012 “Per Parandalimin e 
Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit”si dhe udhezimi nr.28, date 31.12.2012 
“Per metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes se masave parandaluese nga 
subjektet qe preken nga ligji me siper, duke vene ne perdorim manualin e Autoritetit 
Mbikqyres Financiar “Per parandalimin e pastrimit te parave”, eshte ndjekur me precedence 
e seriozitet nga Kompania Sigal Life Uniqa Group Austria, duke zbatuar detyrat ne zbatim 
te ligjit dhe duke bere raportimet e duhura. Per kete qellim eshte emeruar nje punonjes, 
i cili ndjek konkretisht zbatimin dhe punen qe duhet bere. Uniqa Group Austria, me 
Departamentin i cili ndjek zbatimin e ceshtjeve e ligjshmerise per pastrimin e parave, ka 
bere te mundur organizimin e seminareve kualikuese, me te gjithe punonjesit ku Uniqa 
Group Austria ka shtrirjen e saj. Jane bere edhe trajnime gjate gjithe vitit 2017. 
Sigal Life Uniqa Group Austria, ka pergatitur edhe nje udhezim me te gjitha procedurat 
qe duhet te ndiqen per klientet te cilet sigurohen ne Kompani, menyra e raportimit ne 
Organet e Drejtorise se Parandalimit te Pastrimit te Parave, kualifikimin e punonjesve te 
cilet kane ne duar te dhenat e klienteve gjate sigurimit etj. Pergjate vitit 2017 ka patur here 
pas here kurse trajnimi me te gjithe punonjesit qe shesin polica sigurimi, qe te plotesohen 
sa me mire pasqyrat aneks te ligjit me siper dhe te urdherave e urdheresave. Jane bere 
raportimet e nevojshme periodike ne Autoritetin Mbikqyres Financiar dhe Drejtorine e 
Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit, sipas 
percaktimeve te ligjit te cituar. Nga punonjesit per cdo rast per klientet qe i prek ligji 
merret dokumentacioni i kerkuar. Ne, nga ana jone si Departament Kontrolli, shohim ne 
vazhdimesi te gjitha arketimet e bera nga klientet, por nuk ka shuma te arketuara nga 
burime te dyshimta, por ato jane likuidime te primit te sigurimit te jetes per policen e 
leshuar. Transaksionet e bera jane per
veprimtarine ne fushen e sigurimit. Cdo transferte e bere ka lidhje vetem me aktivitetin e 
sigurimit te Kompanise. 
Ky Raport-Kontrolli paraqet ne menyre te permbledhur situaten ekonomike financiare e 
punen e bere nga stafi i Sigal-Life Uniqa Group Austria per vitin 2017, dhe mendimi jone 
eshte qe nga ana e Kompanise eshte punuar mire, ka tregues ekonomike e financiar te 
stabilizuar, fitim normal dhe ne parametrat e duhur, dhe gjendje shume te mire financiare.
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PËRMBLEDHJE E PARIMEVE TË VLERËSIMIT DHE MONITORIMIT TË RREZIKUT NË 
SHOQËRINË E SIGURIMEVE SIGAL Life UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a

Sistemi i administrimit të rrezikut në shoqërinë SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA sh.a 
është fokusuar në këto rreziqe kryesore:

Rreziku i tregut 

Në rrezikun e tregut janë të përfshira këto elementë :
• Rreziku i normës së interesit 
• Rreziku i kapitalit 
• Rreziku i pronës 
• Shperndarja e rrezikut 
• Rreziku i kursit i këmbimit 
• Rreziku i përqëndrimit 

Rreziku  i marrjes në sigurim 

Në rrezikun e marrjes në sigurim janë të përfshira këto elementë :
• Rreziku i vdekshmerise
• Rreziku i jetëgjatesisë
• Rreziku i paaftësise dhe semundshmërisë
• Rreziku i anulimeve
• Rreziku i shpenzimeve
• Rreziku i katastrofave

Rreziku operacional
Rreziku operacional janë rreziqet e humbjeve për shkak të proceseve të brendshme të 
pamjaftueshme apo të dështuara, ose për shkak të humbjeve shkaktuar nga sistemet, 
burimet njerëzore apo ngjarjeve të jashtme. Rreziku operacional përfshin rrezikun ligjor.

Rreziku Ligjor
Rreziku ligjor është rreziku që rezultojnë nga pasiguria për shkak të veprimeve ligjore apo 
pasigurisë në zbatueshmëria apo interpretimin e kontratave, ligjeve dhe rregulloreve.

Rreziku Strategjik
Rreziku strategjik shënon rrezikun që rezulton nga vendimet e biznesit organeve drejtuese 
ose zbatim të papërshtatshëm te tyre (realizimi) i vendimeve të biznesit të cilat ndikojnë  
ne situaten  aktuale ose  të ardhshme te aftësisë paguese. Ajo përfshin rrezikun në rritje 
nga vendimet e papërshtatshme të biznesit.

Rreziku i Reputacionit
Rreziku Reputacionit shënon rrezikun e një humbje për shkak të një demtimi që mund ti 
jete shkaktuar reputacionit te shoqerise për shkak të keqësimit të emerit si pasojë e një 
perceptimi negativnga klientët, partnerët e biznesit, aksionerët ose mbikëqyrësit.

• Rreziqet.

Vetevleresimi i Rreziqeve te Shoqerise
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1. Rreziku i marrjes ne sigurim:

Shoqëria është e ekspozuar ndaj rrezikut aktuarial dhe marrjes në sigurim që rrjedhin nga 
një gamë e gjerë të produkteve të jetës të ofruara për konsumatorët.
Rreziku i sigurimit ka të bëjë me pasigurinë e biznesit të sigurimit. Komponentët më të 
rëndësishëm të rrezikut të sigurimit janë rreziku i primit dhe rreziku i rezervës. Kjo ka të 
bëjë me përshtatshmërinë e nivelit të tarifës së primit të sigurimit dhe mjaftueshmërinëe 
provigjoneve për detyrimet e sigurimit dhe baza e kapitalit. 
Rreziku i primit është i pranishëm sapo është lëshuar polica e sigurimit, dhe është rreziku 
që shpenzimet dhe humbjet e shkaktuara të jenë më të larta se primi i marrë. Rreziku 
rezervës paraqet rrezikun që niveli absolut i rezervave teknike është i nënvlerësuar ose që 
pretendimet faktike  do të luhaten rreth vlerës statistikore të përllogaritur.

Komponentet e rrezikut të marrjes në sigurim të biznesit të jetës përfshijnë edhe rrezikun 
biometrik (duke përfshirë vdekshmërinë, jetëgjatësinë, sëmundshmërinë dhe paaftësinë) 
dhe rrezikun e gabimit. Rreziku i gabimit lidhet me normën më të lartë të paparashikuar 
ose normën më të ulët të gabimeve të politikave, anullimeve, ndryshimet në statusin e 
pagesës (ndërprerjen e pagesës së primit) dhe të ndërprerjeve.

- Objektivat e menaxhimit të rreziqeve dhe politikat për të ulur rrezikun e sigurimit

Rreziku nga kontratat e sigurimit është mundësia që ngjarja e siguruar ndodh dhe prej 
pasigurisë rreth shumës së dëmit. Për vetë natyrën e kontratave të sigurimit, ky rrezik 
është i rastësishëm dhe i paparashikueshëm. Shoqëria e pranon rrezikun nga sigurimi 
nëpërmjet kontratave të sigurimit dhe disa kontratave të investimeve ku ajo mbart rrezikun 
e humbjes nga personat ose organizatat që janë të lidhura direkt me humbjen. Shoqëria 
është e ekspozuar ndaj pasigurisë së kohës, frekuencës dhe ashpërsisë së dëmeve nën këto 
kontrata.

Risigurimi blihet nga Shoqëria për të ulur rrezikun potencial nga humbjet si pasojë e ngjarjeve 
të mëdha individuale ose katastrofa dhe gjithashtu për të patur akses nga specialistë të 
rreziqeve dhe asistencë në menaxhimin e kapitalit. Policat e risigurimit nënshkruhen me 
risigurues të aprovuar në bazë proporcionale ose në bazë të marrëveshjeve për humbjen. 

Kapitali rregullator administrohet (por jo vetëm) duke iu referuar rrezikut të sigurimit ndaj 
të cilit Shoqëria është e ekspozuar. Për një portofol të kontratave të sigurimit ku teoria e 
probabilitetit është aplikuar për vendosjen e çmimit dhe provigjonimin, rreziku kryesor 
që Shoqëria ka nga kontratat e saj të sigurimit është se dëmet aktuale dhe pagesat e 
përfituesit janë më të mëdha se vlera e mbartur e detyrimeve të sigurimit. Kjo mund të 
lindë sepse frekuenca ose ashpërsia e dëmit dhe përfitimit janë më të mëdha se llogaritja. 
Ngjarjet e sigurimit janë të rastësishme dhe numri aktual i dëmeve dhe përfitimeve mund 
të ndryshojë nga viti në vit nga niveli i caktuar nga teknikat statistikore. Eksperienca tregon 
se sa më i madh të jetë portofoli i kontratave të njëjta të sigurimit aq më e vogël do të jetë 
varianca relative e rezultateve. Gjithashtu, një portofol i diversifikuar më shumë ka më pak 
mundësi që të ndikohet nga ndryshimet në portofol.

- Strategjia e marrjes në sigurim 
Shoqëria ka zhvilluar strategjinë e saj të marrjes në sigurim duke diversifikuar llojin e 
rreziqeve të cilat ajo pranon dhe brënda secilës kategori të arrijë një popullatë rreziku 
relativisht të madhe për të ulur luhatjet e rezultateve të pritshme.
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- Termat dhe kushtet e kontratave të sigurimit
Përgjithesisht, të gjitha produktet e Shoqërisë mbulojnë rrezikun e vdekshmërisë, ne disa 
raste mbulimi kufizohet ne mbulim te pjesshem, te humbjeve si pasoje e aksidenteve.  
Produktet e tjera pervec Jetës me Kursim kanë karakteristika të njëjta të produkteve me afat 
të shkurtër dhe janë të rinovueshme çdo vit me opsionin e ndryshimit të primin nga ana e 
Shoqërisë. Termat dhe kushtet e kontratave të sigurimit të cilat kanë një efekt material mbi 
vlerën, kohën dhe pasigurinë e flukseve të ardhshme të parasë janë paraqitur më poshtë. 

Sigurimi i Jetës per hua: Kontratat e klasifikuara si “Sigurim i Jetës për Hua” janë 
përgjithësisht polica vjetore të rinovueshme që mbulojnë rrezikun e vdekjes dhe shiten 
nga bankat së bashku me kredinë. Shuma e siguruar zvogëlohet paralelisht me ripagimin 
e kredisë.

Sigurimi i jetës së kombinuar: Sigurimi i kombinuar i jetës përbëhet nga polica me te 
cilat shoqëria nënshkruan mbulimet në grup. Kontratat e jetës me afat ofrojnë pagesën e 
përfitimeve për humbjen e jetës të cilat janë shuma që specifikohen në kontratë dhe nuk 
varen nga gjykimi i shoqërisë. Kontratat lëshohen për individë dhe grupe individësh.

Jeta me kursim: “Jeta me kursim” përfshin sigurimin e jetës dhe gjithashtu perfshin edhe 
nje komponent kursimi. Përfitimet nga ky produkt i merr i siguruari nëse ai/ajo jeton në 
datën e maturimit të policës ose trashëgimtarët në rast të kundërt. Data e maturimit 
varion nga 3 në 25 vjet. Në rast të daljes nga sigurimi gjatë tre viteve të parë të policës, 
Shoqëria nuk ka asnjë detyrim ndaj policëmbajtësit. Pas kësaj periudhe, Shoqëria paguan 
vlerat e përcaktuara nga kushtet në policë. Produkti është afatgjatë dhe me përfitime të 
garantuara, madhësia e të cilave pritet të rritet në të ardhmen. Përfitimi në rast vdekje 
është i barabartë me pjesën e rezervës për kursimin dhe shumën e siguruar e cila varion 
nga 607 Euro deri ne 100,040 Euro.

- Risigurimi dhe përqëndrimi i rrezikut
Risigurimi përdoret për të menaxhuar rrezikun e sigurimit. Aftësia paguese e risiguruesit 
analizohet çdo vit duke rishikuar pozicionin e tyre financiar përpara së të nënshkruajnë 
kontratën. Shoqëria cedon rrezikun e sigurimit për të kufizuar ekspozimin nga humbjet 
nga kontratat e nënshkurara dhe të minimizojë efektin e humbjes nga sigurimi i jetës, duke 
nënshkruar marrëveshje risigurimi me SCOR Global Life.
Njëkohësisht, një nga parimet e cedimit në risigurim është mbajtja e shoqërisë në një nivel 
të arsyeshëm për të krijuar të ardhura neto për shoqërinë.
Mbulimi me risigurim kryhet nepermjet kontrates se risigurimit te formes Surplus ku mbajta 
e shoqerise eshte deri ne masen 150 mijë euro për risk.

- Ekspozimi që lidhet me ngjarjet katastrofike
Shoqëria gjykon se gjatë aktivitetit të saj të sigurimit ajo nuk ka akumuluar një ekspozim te 
rëndësishëm ndaj ngjarjeve katastrofike.

Transaksionet me instrumentat financiare rezultojnë në mbartjen e rrezikut financiar nga 
ana e Shoqërisë. Rreziku financiar përfshinë rrezikun e tregut, rrezikun e kredisë (duke 
përfshirë rrezikun e kredisë nga risiguruesi) dhe rrezikun e likuiditetit. Secili nga këto rreziqe 
është i përshkruar më poshtë së bashku me një përmbledhje të mënyrave se si Shoqëria i 
menaxhon këto rreziqe.

- Interesi Teknik
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Norma e interest teknik në intervalin 0-6%, e ndryshme për çdo monedhë, përdoret për të 
llogaritur primet e sigurimit. Norma e interesit teknik është minimumi i kthimit të garantuar 
për cdo kontratë sigurimi për jetën. Në mënyrë shmangien e rrezikut që të ardhurat nga 
investimet nuk do të mbulojnë minimumin e kthimeve të garantuara, norma e interesit në 
përllogaritjen e rezervave matetematike është mbajtur në një nivel jo më lartë se 2.5 %. Në 
vitin 2017, të ardhurat neto të gjeneruara nga investimet (duke përfshirë edhe rezervën 
matematikore) mbulojnë të ardhurat minimale të garantuara, duke siguruar fitime shtesë 
mbi interesin teknik. Ndërkohë që ato nuk i mbulojnë të ardhurat minimale të garantuara 
për kontratat e përcaktuara në Euro të shitura me një interes të garantuar prej 3.6%, për 
të cilat shoqëria ka krijua rezervën e nevojshme në mënyrë që të plotësojë në çdo kohë 
detyrimet ndaj policëmbajtësve.

Analizat e parametrave aktuarialë të përdorura në llogaritjen e tarifave dhe rezervave për 
sigurimin e jetës tregojnë që supozimet e bëra janë të besueshme dhe të sakta.

- Rezervat dhe testi i mjaftueshmërisë për supozimet aktuariale
Shoqëria SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA llogarit dhe ngarkon rezervat e sigurimit për 
jetën (rezervat matematikore) për të paraqitur pagesat e ardhshme nën policat e sigurimt 
me afat të gjatë. Shumë faktorë ndikojnë llogaritjen e këtyre rezervave duke përfshirë 
vdekshmërinë, anullimet dhe interesin teknik. Rezerva për sigurimin e jetës është llogaritur 
në bazë të supozimeve aktuale për parametrat bazë.
Për të llogaritur rezervën matematikore, shoqëria përdor metodën prospektive neto.
Shoqëria përdor tabelat e mortalitetit të publikuara në Shqipëri dhe të pranuara nga 
risiguruesi. Interesat teknike të përdorura në llogaritjen e primeve variojnë nga 0% deri në 
6% në varësi të datës së lëshimit të policës, llojit të kontratës dhe monedhës përkatëse. 
Rezervat e portofolit të kombinuar, llogariten me një normë interesi jo më të madhe se 
2.5% dhe 0% për sigurimin me afat dhe me normën e garantuar të interesit për kontratat 
me një prim të vetëm.
Shoqëria përdor metodën zinxhir për të llogaritur IBNR. Kostot e administrimit të dëmit 
nuk përfshihen në trekëndshat e përdorur. Ato llogariten veçmas në masën 2% të rezuervës 
për dëmet pezull.

Testi i mjaftueshmërisë së detyrimeve bazohet në analizën e parametrave kryesorë të cilat 
kanë ndikimin më të madh në llogaritjen e rezervës. Testi i mjaftueshmërisë së detyrimeve u 
krye nepermjet metodave te jojetes per sigurimin e jetes me afat dhe sigurimet shtese (test 
i perdoreshem nga vet specifika e ketij sigurimi) si dhe me metodat e jetes per sigurimin 
Endowment (jeta me kursim): 

o Per sigurimin e jetes me afat dhe sigurimet shtese rezultoi se niveli i testit LAT nuk 
sugjeron rritje te rezervave per kete produkt

o Per sigurimin e jetes me kursim u konsideruan karakteristikat qe kane te bejne me nivelin 
faktik te shpenzimeve administrative te rritura me 0.5%, me nivelin e vdekshmerise i cili 
u llogarit ne masen 90% te nivelit te vdekshmerise te perdorur per dizenjimin e ketij 
produkti, nielin e pritshem te anullimeve te shoqerise si edhe nepermjet tre skenareve per 
normat e pritshme te interesit te cilat u moren bazuar ne reference rates te 2017. Bazuar 
ne keto llogaritje rezultoi qe niveli i rezervave matematike te shoqerise vazhdon te jete me 
i larte se niveli i rezervave matematike te dala si rezultat i testit LAT ne secilin nga skenaret 
e konsideruar

- Rreziku i vdekshmerise



 56  / RAPORTI VJETOR 2017

“Vdekshmëria” është rreziku që mbulohet nga të gjithë produktet e sigurimit që shoqëria 
ka. Të dhënat për rrezikun e “vdekshmërisë” për 2017 janë si më poshtë:
Numri i personave të prekshëm nga rreziku i vdekjes         71,689njerëz
Numri i pagesave për të siguruarit që kanë vdekur gjatë 2017                  105 raste
Mosha e personave të prekshëm nga rreziku i vdekjes                               18-72 vjeç
Intervali i numrit të vdekshmërisë të llogaritur në 1000 njerëz                  0.35 deri në 42

Bazuar ne tabelat e vdekshmerise te shoqerise si edhe ato ne rang vendi vihet re qe 
pritshmeria per jeten eshte mosha 77 vjec nderkohe qe mosha maksimale e siguruar (deri 
ne perfundim te kontrates se sigurimit) eshte jo me e larte se 75 vjec.

Kështu që, rreziku i “vdekshmërisë” i paraqitur në këtë tabelë është brenda pritshmërisë.

- Rreziku i risigurimit
Shoqëria cedon rrezikun e sigurimit që të limitojë ekspozimin e humbjeve nën marrëveshje 
të ndara për cdo lloj sigurimi. Këto marrëveshje risigurimi e shpërndajnë rrezikun dhe 
minimizojnë efektin e humbjes. Shuma e secilit rrezik të mbetur varet nga vlerësimi që 
Shoqëria i bën rreziqeve specifike, I cili është subjekt në disa rrethana, i limiteve maksimale 
bazuar në karakteristikat e mbulimit. Nën termat e marrëveshjes së risigurimit, risiguruesi 
bie dakort që të rimbursojë shumën e ceduar në rastin e dëmeve të paguara.
Kur zgjedh risiguruesin Shoqëria merr në konsideratë sigurinë e tij. Siguria e risiguruesit 
vlerësohet nga informacionet publike të kategorizimeve dhe nga investigime të brëndshme. 
Risiguruesi aktual ka  një vlerësim A+ nga “Standard and Poor’s”.

- Analiza e sensitivitetit
- Faktorët kryesorë të cilët ndikojnë fitimin e Shoqërisë janë niveli i dëmeve dhe 
shpenzimet.
                                                                                                             Fondet e garancisë së
Situata me31 Dhjetor 2017     Fitimi (Humbja)  Kapitali neto                  detyrueshme
Aktual                                                   143,497      670,201                     370,000
Rritje në dëmet e ndodhura                  (15,839)      654,362                     370,000
Rritje në shpenzime (+10%)           (8,226)      646,136                     370,000

Tabela më sipër paraqet një simulim, duke marrë në konsideratë ndryshime drastike për 
dëmet e ndodhura ose rritje në shpenzime dhe efekti i saj në kapitalin neto të Shoqërisë 
dhe aftësinë paguese në dispozicion.Për qëllime të simulimit, modeli përdor një rritje të 
dëmeve të barabartë me dëmin më të madh të ndodhura gjatë dy viteve të fundit dhe një 
rritje të shpenzimeve administrative prej 10%.

Faktoret e tjere te rendesishem jane niveli i vdekshmerise, niveli i anullimeve te ardhshme, 
ndryshimet ne normen e interesit dhe niveli i shpenzimeve administrative te shoqerise ne 
kontratat e sigurimit afatgjat te jetes me afat (sigurimi Endowment). Nga analiza e testit te 
mjaftueshmerise se detyrimeve kemi:

Situata me 31.12.2017                             Jeta me kursim            Jeta me afat
Rezerva Matematike (IFRS)                       685,237,903.75           0.00
Rezerva e primit te pafituar (IFRS)              2,363,114.90               458,032,565.04
Kosto te shtyra te marrjes ne sigurim (DAC) 83,505,114.86      50,947,793.89
Rezerva Demeve (IFRS)                                   28,603,043.41      160,378,651.89
Rezerva IFRS minis DAC                             632,698,947.19            567,463,423.04
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Rezerva LAT                                                   489,832,584.05      567,463,423.04
Dificiti (-) / Suficiti (+)                                        142,866,363.05      0.00
Rezerva LAT (Rezultati LAT +100bp)                414,090,605.42     567,463,423.04
Dificiti (-) / Suficiti (+)                                      218,608,341.77     0.00
Rezerva LAT (Rezultati LAT – 100bp)                566,720,671.19     567,463,423.04
Dificiti (-) / Suficiti (+)                                 65,978,276.00     0.00

Tabela më sipër paraqet një simulim, duke marrë në konsideratë ndryshime per normave 
te interesit bazuar ne reference rates (reference rates ± 100bp), vleresimin ne nivelin e 
anullimeve si edhe nje rritje me rreth 5% ne nivelin e shpenzimeve faktike te shoqerise si 
edhe me nje nivel prej 90% te vdekshmerise se perdorur ne llogaritjen e primeve dhe te 
rezervave te shoqerise. Per te analizuar efektin e tyre ne nivelin e rezervave matematike te 
shoqerise. Sic edhe vihet re nga kjo tabele, niveli i rezervave te shoqerise (Rezervat IFRS – 
DAC) rezultojne me te larta se rezultati i dale nga testi i mjaftueshmerise se detyrimeve.

2. Menaxhimi i rrezikut financiar

- Rreziku i tregut
Rreziku i tregut përfshin tre lloje rreziqesh:

Rreziku valutor – rreziku që vlera e instrumentave financiarë do të variojë nga ndryshimet 
në kurset e këmbimit.

Rreziku i normës së interest – rreziku që vlera e instrumentave financiare do të variojë 
nga ndryshimet në treg të normës së interesit.

Rreziku i çmimit – rreziku që vlera e instrumentave financiare do të variojë si rezultat i 
ndryshimeve të çmimeve të tregut, qofshin këto ndryshime si rezultat i faktorëve specifik të 
instrumentit financiar ose të emetusit të tij, ose faktorë që ndikojnë të gjithë instrumentat 
financiarë që janë në treg. Rreziku i tregut nuk përfshin vetëm mundësinë për të humbur 
por edhe mundësinë për të fituar.

- Rreziku valutor
Shoqëria operon në katër monedha të ndryshme: Lek, Euro, USD dhe CHF. Rreziku i kurseve 
të këmbimit në portofolet e investimeve është i administruar duke përdorur parimin e 
përputhjes midis aktiveve dhe detyrimeve (shiko më poshtë detajimet). Shoqëria nuk 
ka hyrë në ndonjë kontratë për kryerjen e transaksioneve në valutë në të ardhmen ose 
produkte derivative të këtyre transaksioneve më 31 Dhjetor 2017.

o Përputhja aktive/detyrim
Shoqëria i adminstron aktivet duke përdorur një mënyrë që balancon cilësinë, diversifikimin, 
përputhjen aktive-detyrim, likuiditetin dhe të ardhurat nga investimet. Qëllimi i procesit të 
investimit është që të optimizojë të ardhurat nga investimi ndërkohë që siguron që aktivet 
dhe detyrimet janë menaxhuar në bazë  të fluksit të parave dhe zgjatjes së tyre.

Natyra e rrezikut të sigurimit, maturimi i tyre dhe struktura e monedhës së vendosur për 
të shprehur detyrimin kanë një ndikim tek strategjia e investimit të Shoqërisë. Gjithashtu 
Shoqëria duhet të plotësojë limitet e vendosura nga rregulluesit e sigurimeve të cilët 
kërkojnë që aktivet financiare të investuara në institucionet jo-financiare nuk duhet të 
kalojnë limitin prej 10% të kapitalit aksionar.
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Shoqëria vendos objektiva për portofol aktivesh për çdo produkt sigurimi, gjë që përfaqëson 
strategjinë e investimit të përdorur për të financuar detyrimet brenda niveleve të pranueshme 
të rrezikut. Këto strategji përfshijnë objektiva për kohëzgjatjen, ndjeshmërinë, likuiditetin, 
përqëndrimin e sektorit të aktiveve dhe cilësinë e kreditit. Llogaritjet e përdorura për 
të përcaktuar sasitë e përafërta dhe kohën e pagesave të detyrimeve ndaj të siguruarve 
vlerësohen rregullisht.

Shoqëria ka një ekspozim minimal ndaj rrezikut valutor pasi aktivet financiare, kryesisht 
përputhen me detyrimet e sigurimit dhe kontratat e investimeve në të njëjtat monedha. Si 
rezultat, rreziku nga këmbimet valutore lind nga aktive dhe detyrime të tjera në monedha 
të ndryshme.

Shoqëria ka ekspozim minimal ndaj rrezikut të monedhës pasi aktivet financiare të 
shoqërisë përkojnë kryesisht me të njëjtat valuta si detyrimet kontraktuale të investimit. Si 
rezultat, rreziku i këmbimit valutor lind nga aktivet dhe detyrimet në valutë të tjera të tjera 
të njohura.

Kurset e këmbimit të përdorura më 31 Dhjetor 2017 dhe 2015 janë kurset zyrtare të 
Bankës së Shqipërisë (Lek ndaj monedhave të huaja) të paraqitura si më poshtë:

                                    31 Dhjetor 2017  31 Dhjetor 2015
Dollari i Shteteve të Bashkuara (USD)  111.10  128,17
Monedha e Bashkimit Europian (EUR)  132.95  135.23
Franga Zvicerane (CHF)                  113.94  126.05

Analiza e ndjeshmërisë ndaj ndryshimit të kurseve të këmbimit është si me poshtë:

Ndikimi                                                    31 Dhjetor 2017           31 Dhjetor 2016
EUR rritet me 10% ndaj Lekë Fitim               870                      1,049
EUR ulet me 10% ndaj Lekë Humbje (870)              (1,049)
USD rritet me 10% ndaj Lekë Fitim           4,649                   5,258
USD ulet me 10% ndaj Lekë Humbje (4,649)                  (5,258)

Supozimet mbi ndryshimin e kurseve të këmbimit janë vlerësimet më të mira të drejtimit 
të bazuara në të dhënat e vëzhguara dhe tendencave pas datës së raportimit.

- Rreziku i normave të interesit
Rreziku i normave të interesit është rreziku që vlera e instrumentave financiare do të 
luhatet si rezultat i ndryshimit të normave të interesit në treg si dhe rreziku që maturiteti i 
interesave në lidhje me aktivet ndryshojnë nga maturiteti i interesave lidhur me detyrimet 
e përdorura financimin e këtyre aktiveve. Periudha për të cilën norma e interesit të një 
instrumenti financiar është e fiksuar tregon dhe ekspozimin ndaj rrezikut të normës së 
interesit. Aktivet e Shoqërisë mbajnë normat e interesit të tregut.

- Rreziku i kredisë
Shoqëria ekspozohet ndaj rrezikut të kredisë për aktivet financiare si: depozitat me afat, 
investimet në letra me vlerë, llogaritë e arkëtueshme nga sigurimi dhe risigurimi. Ekspozimi 
ndaj rrezikut të kredisë për aktivet finanicare nuk është i qenësishëm. 
Shoqëria nuk ka identifikuar indikacione objektive për zhvlerësim e mjeteve të tjera 
financiare  në datën e raportimit, prandaj menaxhimi i konsideron aktivet e tjera financiare 
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si ekuivalentë të mjeteve monetare, depozitat me afat dhe pasuritë e tjera si as të kaluara 
e as e zhvlerësuara.
Shoqëria ka vendosur procedura të brendshme nga ku risiguruesit mund të kenë klasifikime 
BBB+ ose më të lartë dhe rreziku është i monitoruar nga personeli i risigurimeve. Shoqëria 
administron ekspozimin e saj ndaj rrezikut të kredisë duke monitoruar zbulimin ndaj 
instrumentave të borxhit dhe depozitave.

Shoqëria nuk ka identifikuar të dhëna objektive për zhvlerësim e mjeteve të tjera financiare  
në datën e raportimit, prandaj menaxhimi i konsideron aktivet e  tjera financiare si 
ekuivalentë të mjeteve monetare, depozitat me afat dhe pasuritë e tjera si as të kaluara e 
as e zhvlerësuara.
Shoqëria ka vendosur proçedura të brendshme nga ku risiguruesit mund të kenë klasifikime 
BBB- ose më të lartë dhe rreziku është i monitoruar nga personeli i risigurimeve. Shoqëria 
administron ekspozimin e saj ndaj rrezikut të kredisë duke monitoruar zbulimin ndaj 
instrumentave të borxhit dhe depozitave.

- Rreziku i likuiditetit
Rreziku i likuiditetit është i pranishëm në biznesin e Shoqërisë pasi aktivet e blera dhe 
detyrimet e shitura kanë karakteristika likuiditeti specifike.Por nëse Shoqërisë do t’i 
nevojiteshin likuiditete të mëdha brenda një kohe të shkurtër, nuk do të ishte e vështirë 
për sigurimin e tyre nisur nga mënyra e organizimit të investimit ne periudha maturimi të 
diversifikuara,bazuar në këtë analizë manaxhimi beson se nuk do të ndeshë vështirësi në 
shlyerjen e detyrimeve financiare.

3. Rreziku operacional

Burimet Njerëzore
Personeli kryesor i shoqërisë SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA ka përvojë 5 – 25 vjeçare 
në fushën e sigurimeve. Gjithashtu, edhe pjesa tjetër e personelit kanë njohuri dhe përvojë 
të mjaftueshme.
Punonjësit e shoqërisë kualifikohen vazhdimisht përmes trainimeve, seminareve dhe 
takimeve të organizuara:
- nga vetë shoqëria
- në kuadrin e grupit SIGAL/UNIQA
- nga UNIQA International
- nga risiguruesit
- nga Autoriteti i Mbikqyrjes
Programet e trainimit të SIGAL/UNIQA janë periodike gjatë gjithë vitit dhe përfshijnë si 
tema të përgjithshme të financës e sigurimeve, po ashtu edhe për procese të veçanta si: 
marrja në sigurim, trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim, administrimi i risk-ut, shitjet, etj.
Punonjësit që marrin pjesë në kurse trainimi, seminare e takime të organizuara nga UNIQA 
International dhe risiguruesit, ndajnë njohuritë dhe përvojën e fituar me pjesëtarët e tjerë 
të stafit.
Drejtuesit dhe punonjësit e shoqërisë përgjithësisht janë të pajisur me certifikata 
profesionale nga UNIQA International.

Proceset e Brendshme
Proceset e brendshme janë të rregulluara me anë të rregulloreve përkatëse, si: marrja në 
sigurim, trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim, parandalimi i pastrimit të parave, ndalimi 
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i financimit të terrorizmit, etj.
Rregulloret e brendshme ndryshojnë dhe përmirësohen në përputhje me ndryshimet në 
legjislacionin përkatës dhe në përshtatje me përmirësimet në proceset e brendshme të 
shoqërisë.
Punonjësit e shoqërisë njihen në vijimësi me proceset, procedurat e brendshme dhe 
rregulloret që i pasqyrojnë ato.
UNIQA Group ka planifikuar investimin e 500 milionë eurove në përmirësimin e proceseve 
të brendshme në 5 vitet e ardhshëm. Kjo do të ketë ndikim mjaft pozitiv dhe të drejtpërdrejtë 
në veprimtarinë e shoqërisë SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA.

4. Rreziku Ligjor

Shoqëria dhe kryesisht Departamenti Ligjor ndjek në vijimësi ndryshimet në legjislacionin 
e zbatueshëm, duke mundësuar përputhjen e dokumentacionit ligjor në përdorim të 
shoqërisë.
Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratave të sigurimit gjithashtu rishikohen 
vazhdimisht për të ofruar mbrojtje efektive të të siguruarve, por edhe ruajtjen e interesave 
të ligjshme të shoqërisë.

5. Rreziku Strategjik

Shoqëria e sigurimeve SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA e zhvillon veprimtarinë duke u 
bazuar në planet strategjike të zhvillimit të grupit të shoqërive SIGAL/UNIQA.
Këto plane strategjike hartohen dhe miratohen nga bordi nbikqyrës dhe asambleja e 
aksionerëve  
Rreziku strategjik shënon rrezikun që rezulton nga vendimet e biznesit organeve drejtuese 
ose zbatim të papërshtatshëm te tyre (realizimi) i vendimeve të biznesit të cilat ndikojnë  
ne situaten  aktuale ose  të ardhshme te aftësisë paguese. Ajo përfshin rrezikun në rritje 
nga vendimet e papërshtatshme të biznesit.

6. Rreziku i Reputacionit

Veçanërisht në fushën e sigurimeve reputacioni, perceptimi i veprimtarisë së shoqërisë 
nga publiku, është i një rëndësie thelbësore.
Reputacioni i shoqërisë është i lidhur ngushtë jo vetëm me veprimtarinë e saj, por edhe 
me veprimtarinë e shoqërive SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe UNIQA International.
Shoqëria SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA gëzon reputacion shumë të mirë për nivelin e 
lartë të shërbimit ndaj klientëve dhe sidomos për plotësimin e detyrimeve ndaj klientëve. 
Kjo pasqyrohet edhe në pozicionin e shoqërisë në treg.
Po ashtu, shoqëria mëmë SIGAL Shqipëri gëzon një pozicion të admirueshëm në treg, që 
ndikon mjaft pozitivisht edhe në reputacionin e shoqërisë.
UNIQA në Austri është votuar për shumë vite rradhazi ndër emrat më të njohur tregtarë 
dhe veçanërisht si emri më i njohur në fushën e sigurimeve.
Ruajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i reputacionit të shoqërisë është prioritet i 
veprimtarisë së saj
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OBJEKTIVAT 2018
EURO

14,148,760 8,966,224 1,660,000 3,522,537
1 Zjarri 8,736,692 5,023,960 620,000 3,092,732
2 G. Kontrate 659,688 579,688 80,000
3 G. Oferte 60,917 30,917 30,000
4 CAR 1,413,648 1,236,667 80,000 96,980
5 Pergjegjesi 2,278,658 1,545,834 400,000 332,825
6 Banka CIS-CIT 998,771 548,771 450,000
7 Bujqesi & Blegtori 386 386 0

29,901,784 17,004,174 5,700,000 7,197,610
1 TPL 23,308,839 13,139,589 4,950,000 5,219,250
2 Kufitare 1,907,697 772,917 750,000 384,780
3 K. Jeshil 4,685,247 3,091,668 1,593,579

3,146,631 1,333,282 950,000 863,350
1 CASCO 3,146,631 1,333,282 950,000 863,350

6,443,874 2,871,361 2,207,000 1,365,512
1 Shen. Udhetim 1,240,142 579,688 230,000 430,454
2 Shendet Privat 3,851,480 1,932,292 1,850,000 69,188
3 Aks. Personale 1,352,252 359,381 127,000 865,870

1,358,540 1,128,459 100,000 130,081
1 H & M 61,833 61,833
2 P & I 69,563 69,563
3 Mall Transport 469,686 239,604 100,000 130,081
4 Avione 757,459 757,459

54,999,589 31,303,499 10,617,000 13,079,089
1 Life Regular Premium 6,415,754 3,597,217 916,000 1,902,537
2 Life Single Premium 1,706,316 1,692,023 14,293

8,122,070 5,289,241 916,000 1,916,829
1,932,292 1,932,292

463,750 463,750 0 0
65,517,702 38,988,783 11,533,000 14,995,919

Grupi

Buxheti për vitin 2018 Sigal Grup

AL KS MKProduktet e sigurimit

SHAFP
TOTAL JETA

Risigurime
TOTAL SIGAL GROUP

PASURIA

MOTORIKET E DETYRUESHME

MOTORIKET VULLNETARE

SHENDETI

MARINA E AVIACIONI

TOTAL SIGAL JO-JETA
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Tiranë
Blv. “:Zogu I’, pll. Diplomatëve, nr. 57 
Tel. (+355) 2233 308, 

Berat 
L. “28 nëntori”
Tel. (+355) 32 234605

Dibër
L. “ Nazmi Rushiti “, Peshkopi
Tel. (+355) 218 25155

Durrës
L. nr. 3, rr. “Skënderbej”, 
qendra e Biznesit Monun
Tel. (+355) 522 31047

Elbasan
L. “28 Nëntori”, Rr. “11 Nëntori”, pll.109/1, Kati 2 
Tel.  (+355) 54 244446 

Fier
L. “Apollonia”, blv. “Jakov Xoxa”, pll. 1, shk. 4
Tel. (+355) 342 23035

Fushë Krujë
Pallati hark, qendër
Tel. (+355) 563 22869  

Gjirokastër
L. “Punëtore”, Rr.“Nacionale”
Tel. (+355) 842 67080

Kavajë 
L. nr. 1, Sallbeg
Tel. (+355)  552 42562

Korçë
Blv. “Republika”,  pranë Kinema Milenium
Tel. (+355) 822 50433

Kukës
L. nr. 5
Te. (+355) 242 24532

Laç 
Qendër
Tel.  (+355) 536 4578 

Lezhë
L. Besëlidhja, sheshi Besëlidhja
Tel. 0215 24656 

Lushnje 
L. “Loni Dhamo”
Tel. (+355) 352 21532

Mamurras
Qendër
Tel. (+355) 69 20 25 829 

Mat 
L. “Partizani”, Burrel
Tel. (+355) 217 22746

Përmet
Shëtitorja “Odhise Paskali”
Tel. (+355)  813 23293

Pogradec 
L. Nr 2 Rr., ”Rinia”, pallati 80
Tel. (+355) 832 26792

Pukë 
Rr. “Imer Puka”, blloku nr. 1
Tel. (+355) 212 22880

Rrëshen 
Sheshi “Abat Doçi”, Mirditë
Tel. (+355) 69 20 74 581

Sarandë 
L. nr. 1, rr. “Flamurit”,  nr. 19
Tel. (+355) 852 25045

Shkodër
L. ”V.Shanto”, Rr.”Çajupi” , pll. Fishta 2
Tel (+355) 222 44429

Tropojë 
Qendër, Bajram Curri
Tel. (+355) 213 23101

Vlorë
L. Pavarësia, Qendra Tregtare Riviera 
Tel. (+355) 332 23121

Drejtoria e përgjithshme / Head Offi ce
Blv. “:Zogu I’, Nr. 1, Tirana - Albania
Tel. (+355) 4 2233 308, Fax. (+355) 4 2250 220, 
e-mail: info @sigal.com.al, www.sigal.com.al

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Albania
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Drejtoria/Headoffi ce
Rr. “Ukshin Hoti” Nr 19 – Pejton, Kat. 4 Prishtine – Kosovë
Tel. (+383) 38 240 241,  E-mail: info @sigal-ks.com,www.sigal-ks.com

Prishtinë
Rr. “Dëshmorët e Kombit”, nr. 72/a, Lagja Ulpian  
Tel. (+381) 38 550 576

Ferizaj 
Rr. “Wiliam Wolker” p.n
Tel. (+381) 290 320 536

Gjakovë 
Rr. “E Tiranës” p.n
Tel. (+381) 44 188 354

Gjilan 
Rr. “Adem Jashari”
Tel. (+381) 280 320 810

Mitrovicë
Rr. “Adem Jashari”  p.n
Tel. (+381) 44 263 742   

Pejë 
Rr. “Mbretresha Teutë” p.n
Tel. (+381) 39 420 092

Prizren 
Rr. “William Woker” p.n
Tel. (+381) 29 244 024

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
Kosova
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Shkup
Xhon Kenedi, nr. 27
Tel. (+389) 2 2621 211

Berovë
Marshal Tito nr. 115
 Tel. (+389) 75 811 801

Delcevo
Nikola J. Vapcarov
Tel.  (+389) 75 309 005

Dibër
Bratstvo Edinstvo  
Tel.  (+389) 46 835 145

D. Hisar
Goce Delcev Nr.9A
Tel.  (+389) 47 275 000

Gostivar
Dimitar Vlaho 
Tel.  (+389) 42 221 046

Gjevgjeli
7 Noemvri
Tel.  (+389) 34 218 568

Kavadar
Ilidenska nr. 115
Tel.  (+389) 34 400 288 

Kërcovë
Kuzman Jusfovski Pitu
Tel.  (+389) 45 224 290

Koçan
Marshal Tito 86 A
Tel.  (+389) 33 272 150

Kriva Palanka
Marsal Tito nr.230a 
Tel.  (+389) 31 372 182

Kumanovë
Potok Serava nr. 2
Tel.  (+389) 31 437 187

Manastir
Stalarska 
Tel.  (+389) 47 203 646 

Negotivë
Marshal Tito nr. 43
Tel.  (+389) 43 370 590

Ohër
Bul. Turisticka bb zgr. Remis Kifl a
Tel.  (+389) 46 231 616 

Prespë
Leninova
Tel.  (+389) 47 453 000

Prilep
11 Oktomvri Lam.A 8
Tel.  (+389) 48 427 657

Probishtip
Hristjan T. Karposh
Tel. (+389) 32 480 860

Radovish
Marsal Tito nr.23
Tel. (+389) 32 630 309

Strugë
JNA 
Tel.  (+389) 46 783 201

Strumicë
Mladinska Nr. 45
Tel.  (+389) 34 430 083

Shën Nikollë
Ilined
Tel.  (+389) 32 444 045

Shtip
Tosho Arsov nr. 38
Tel.  (+389) 32 389 710

Tetovë
Ilindeska, nr. 51
Tel.  (+389) 44 351 630

Veles
Strasho Pinxhur nr. 6
Tel.  (+389) 32 43 211 806

Vinicë
Ilidenska
Tel.  (+389) 33 364 559

UNIQA
Maqedoni

Drejtoria/Headoffi ce
Rr. “Marks dhe Engels 3, 1000 Shkup, Maqedoni
Tel. (+389) 2 3109 060, Fax. (+389) 2 3215 128, 
E-mail: info@uniqa.mk, www.uniqa.mk




