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Marketingu 
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Përgjegjësia sociale në sport, art, 
kulturë, edukim dhe punësim

Produktet, shërbimet dhe inovacionet 
e reja dixhitale  

jetojmë më mirë
së bashku

Gjatë vitit 2021, SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
ka arritur më shumë rritje dhe inovacion, ka bërë 
më shumë investime dhe ky ishte viti i parë i 
zbatimit të programit të ri strategjik “UNIQA 3.0 

– Formësojmë të Ardhmen” e UNIQA Insurance 
Group, ku bën pjesë SIGAL UNIQA. Kjo tregon se 
Grupi SIGAL UNIQA është një partner i besueshëm 
për të gjithë përfituesit e saj: klientët, partnerët, 
investitorët dhe punonjësit, madje edhe në kohë 
të trazuara – duke përfshirë pandeminë COVID-19 
dhe tani konfliktin Rusi-Ukrainë. Një vit financiar i 

shkëlqyer 2021, na lejon ta shohim të ardhmen me 
shpresë dhe optimizëm. Përvoja jonë e gjatë dhe e 
konsoliduar na jep forcat për të përballuar sfidat 
aktuale së bashku, me besim dhe vendosmëri. 

Ne dëshirojmë të jemi zgjedhja e parë për klientët 
tanë. Klientët dhe partnerët tanë na shohin si një 
partner të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Diçka 
e tillë na mundëson konsolidimin e pozicionit tonë 
si grupi lider i sigurimeve në Shqipëri dhe më gjerë 
në rajon, në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne 
jemi për stabilitetin dhe kompetencat në fushën e 
mbrojtjes së riskut. Ne e përdorim përvojën, dijet 
dhe diversitetin tonë për të qenë më afër klientëve 
tanë. Ne e shohim si përgjegjësinë tonë mbrojtjen 
e vlerave që kanë më shumë rëndësi për klientët 
tanë. Ne i mundësojmë klientëve tanë të jetojnë 
një jetë më të sigurt dhe më të mirë, duke mbrojtur 
gjithçka është më e rëndësishme për ta. 

SIGAL UNIQA – jetojmë më mirë së bashku

TREGU RAJONAL I SIGURIMEVE 

RAPORTI I AUDITUESIT TË 

PAVARUR 

RAPORTI I AUDITUESIT TË 

OBJEKTIVAT

KONTAKTE 

BRENDSHËM 

  PARIMET E MENAXHIMIT TË 
RISKUT

Nr. i zyrave
Group

AL

KS

MKV

Agjentë dhe punonjës

Group

AL
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MKV

1973

1300

218
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Nr. i kontratave

Group

AL

KS

MK

1,111,225

402,619

118,438

590,168

Volumi i primeve (Euro)
Group

AL

KS

MK

84,446,000

48,276,000 

15,505,000 

20,665,000

1142

684

80

378
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Një artikulim i qartë ofron drejtimin për të cilin kemi nevojë 

në kohë të pasigurta. Domosdoshmërisht jo siguri, por të 

paktën drejtim. Rrjedhimisht, kjo letër e shkurtër përmban dy 

mesazhe të thjeshta. 

• Gjithçka që është në vetë duart e UNIQA po shkon aktualisht 

sipas planit. Viti financiar i shkëlqyer 2021, i pari i programit 

tonë strategjik “UNIQA 3.0 – Formësojmë të Ardhmen”, është 

prova për këtë. Biznesi ynë kyç gjithashtu ka performuar 

shkëlqyeshëm në javët e para të vitit 2022. 

• Gjithçka që është jashë duarve tona si pasojat afatgjata të 

luftës shkatërruese të Federatës Ruse në agresionin kundër 

Ukrainës, ne po përpiqemi t’ia dalim sa më mirë të mundemi. 

Rrjedha e vitit financiar 2022, të cilin mezi po e prisnim 

me gëzim dhe besim vetëm pak muaj më parë, është tani i 

lidhur natyralisht me pasiguri të konsiderueshme. Për ne, kjo 

deklaratë është e dhimbshme në përgjegjësinë tonë kundrejt 

jush, por ajo reflekton sinqeritetin e kërkuar.     

Përmirësime të konsiderueshme të biznesit kyç në vitin 2021

Ne u rritëm 14.2 për qind sipër pritshmërive tona, e mbështetur 

nga integrimi i plotë fillestar i ish-kompanive të AXA në 

Poloni, Republikën Çeke dhe Sllovaki. Me një volum primesh 

prej 6,358 milionë euro, ne regjistuam një raport kostosh prej 

27.4 për qind, e cila përbën një përmirësim me dy për qind, 

dhe një raport të kombinuar të reduktuar konsiderueshëm 

prej 93.7 për qind. Kjo pavarësisht faktit se, pagesat tona 

ndaj klientëve për humbjet e ndodhura lidhur me stuhitë 

arritën në një shumë totale bruto prej 267 milionë euro dhe 

se pesha nga humbjet kryesore ka qenë gjithashtu në mënyrë 

të konsiderueshme sipër mesatares afatgjatë. Në anën tjetër, 

ndihma erdhi nga e ashtuquajtura “humbjet bazë”, e cila 

refekton fitime të shkëlqyera teknike të klientit tonë privat të 

biznesit dhe nga kontributet e partnerëve tanë ndërkombëtar 

të risigurimeve.         

Fitime inkurajuese të kapitalit dhe aftësisë paguese 

Të ardhurat neto nga investimet prej 648 milionë euro janë 

143 milionë euro apo 28 për qind sipër nivelit të një viti më 

parë. Tre arsyet më të rëndësishme për këtë janë fitimet nga 

fondet e kapitalit dhe obligacionet me interesa fikse prej nën 

90 milionë euro, fitimet e parealizuara prej 27 milioë euro në 

‘UNIQA Ventures’ dhe të ardhurat më të larta nga pjesëmarrja 

jonë në grupin e ndërtimit ‘STRABAG SE’ prej 12 milionë euro. 

Fitimi mesatar mbi investimet tona të reja (duke arritur në 

total rreth 1.8 milionë euro) u rrit nga 2.07  për qind në 2.3 për 

qind. Kërkesat tona të raportit të kapitalit të aftësisë paguese 

sipas Aftësisë Paguese II, u rritën dukshëm nga 170 për qind 

në 196 për qind.   

Ne po punojmë aktivisht dhe të angazhuar me Marrëveshjen 

e Gjelbër të Bashkimit Evropian. Pas bashkimit me Alenacën 

Globale të Pronarëve të Net-Zero, ne aplikuam gjithashtu 

për zbatimin e Aleancës së Financave të Gjelbra në Austri 

me nismën e Ministrisë Federale për Ndryshimet Klimatike, 

Mjedisin, Energjinë, Lëvizshmërinë, Inovacionin dhe 

Teknologjinë. Rritja e shpejtë e interesit personal të kaq 

shumë kolegëve tanë në këtë tematikë mund të shihet brenda 

kompanisë sonë, megjithëse ne nuk mund të vlerësojmë ende 

burimet totale të kërkuara për zbatimin e të gjithë objektivave 

në detaje të mjaftueshme.  

Rezultatet vjetore 2021 sipër parashikimit të fitimeve, 

dividenti në nivelet e para pandemisë

Fitimet përpara tatimeve arritën në total 382 milionë euro 

dhe janë rrjedhimisht edhe një herë sipër parashikimeve të 

fitimeve prej 330-350 milionë euro, e cila ishte rritur tashmë 

në verë. Me një nivel taksash prej 17 për qind, fitimet neto 

për vitin prej 315 milionë euro, na lejuan të propozonim një 

divident prej 0.55 euro për aksion në Takimin e Asamblesë së 

Përgjithshme në maj, në një linjë me nivelet e para pandemisë 

së vitit financiar 2018 (0.53 euro për aksion). Raporti pagues 

është 53.5 për qind, e cila është brenda gamës tonë strategjike 

prej 50-60 për qind. 

Viti financiar 2021, ka qenë një nga vitet më të mira në 

historinë e kompanisë sonë, ndoshta viti ynë më i mirë. Ai 

ishte gjithashtu një burim lumturie dhe krenarie për ne. 

Lufta në lindje 

Shtatë javë më vonë, gjithçka ishte ndryshe. Sulmi i Federatës 

Ruse mbi vendin tonë fqinjë Ukrainën, më 24 shkurt 2022 ka 

shkaktuar një katrastrofë humanitare, e cila na ka shtangur të 

gjithëve, duke na lënë të zbehur përballë pasojave ekonomike 

– edhe nëse këto të fundit do të vazhdojnë të lënë gjurmët e 

tyre globalisht në vitet e ardhshme. 

UNIQA në Ukrainë është kompania e dytë më e madhe e 

sigurimeve në vendin e ri. 850 kolegët tanë i shërbejnë me 

entuziazëm, krenari dhe disiplinë rreth 1.2 milionë klientëve 

ndërmjet Lviv-it në perëndim dhe Kharkiv-it në lindje, dhe 

gjenerojnë rreth 100 milionë euro në prime. Ne ende kemi 

vazhduar të punojmë për klientët për që kohë sa diçka e 

tillë është e mundur nga pikëpamja teknike javë pas fillimit 

të luftës, duke regjistruar dëme, paguar përfitime dhe ofruar 

asistencë 24/7 nëpërmjet Qendrës sonë të Telefonatave 

Mjekësore. 

Vjenë, prill 2022

Urimet më të mira,

Andreas Brandstetter 

CEO, Uniqa Insurance Group

Kryetar i Bordit Mbikëqyrës të SIGAL UNIQA

“Lufta ruse e 
agresionit në Ukrainë 
është absolutisht e 
kundërta e asaj për të 
cilën ne jemi: jetojmë 
më mirë së bashku.”

  

“Pas një viti 2021 
jashtëzakonisht të 
suksesshëm me një 
performancë të fortë 
në biznesin kyç, ne 
shohim rezultate të 
mira në investime dhe 
një zhvillim shumë të 
kënaqshëm të fitimeve 
tona.”

Të dashur zonja dhe zotërinj,
Të dashur aksionerë
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Pas 22 vitesh lider në tregun e sigurimeve shqiptare, SIGAL 

UNIQA Group AUSTRIA është tashmë një partner i besueshëm 

dhe kërkon të jetë më shumë se sa thjesht një sigurues për 

klientët, partnerët, punonjësit dhe aksionerët e saj. Ndonjëherë 

kjo është diçka më e lehtë për t’u thënë sesa për t’u bërë. 

Rrjedhimisht, jam mëse i kënaqur që sërish edhe gjatë vitit 

2021, ne ishim në gjendje të dëshmonim mbi qëndrueshmërinë 

dhe besueshmërinë tonë. Me rritjen e mëtejshme të primeve, 

fitimeve, dhe angazhimit tonë në zbatimin e programit të ri 

strategjik të UNIQA 3.0 “Formësojmë të ardhmen”, e UNIQA 

Insurance Group, ku bën pjesë SIGAL UNIQA, ne po e 

përforcojmë edhe më tej këtë objektiv.   

Tashmë pikat tona të forta – vizioni afatgjatë, fleksibiliteti, 

përmirësimi i vazhdueshëm i modelit tonë ekzistues të biznesit 

dhe diversiteti i burimeve tona – na bëjnë më të aftë për t’u 

përshtatur me zhvillimet e paprecedenta që po përjetojmë si 

edhe për ta bërë suksesin realitet. Të gjitha këto na ndihmuan 

të menaxhonim me efektivitet, efiçiencë dhe sukses efektet 

e vazhdueshme të pandemisë COVID-19. Megjithatë, të gjitha 

këto edhe një herë u testuan këtë herë me situatën aktuale 

të shkaktuar nga konflikti Rusi-Ukrainë. Ne jemi bërë edhe 

më të bashkuar si Grup me prezencën tonë në Shqipëri, 

Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, si edhe si pjesë e familjes 

më të madhe të UNIQA Insurance Group, duke provuar edhe 

një herë besueshmërinë tonë nën kushte të vështria. Kjo 

bëhet edhe më e rëndësishme në situata ekstreme siç ishte 

pandemia COVID-19 dhe tani ajo aktuale në Ukrainë. Ajo që 

ka më shumë rëndësi është të kujdesemi për njerëzit tanë atje, 

duke përfshirë punonjësit dhe klientët. Ne do ta kapërcejmë 

edhe këtë sfidë së bashku. 

Diversifikimi i gjerë në tregjet tona dhe linjat tona të biznesit 

dhe kapacitetet sipërmarrëse lokale promovojnë stabilitetin 

dhe na lejojnë të ofrojmë mbështetje reciproke. Strukturat 

tona të mirëorganizuara dhe të decentralizuara në të gjithë 

Të dashur partnerë 
dhe klientë, 

vendin, na lejojnë të reagojmë me shpejtësi me zgjidhje që janë 

të përshtatura sipas nevojave, kërkesave dhe pritshmërive të 

klientëve të cilëve iu shërbejmë.        

Ristrukturimi i Drejtorisë Qëndore dhe Degëve në të gjithë 

Shqipërinë: 

Kur kemi ide të reja, produkte dhe shërbime të reja, 

inovacione të reja, atëherë nevojiten ndryshime strukurore 

për t’u përshtatur me kërkesat e reja të diktuara nga koha 

dhe ndryshimi. Ne kemi realizuar disa ndryshime strukturore 

gjatë konsideratave tona strategjike në vitin 2021. E para, 

ne kemi riorganizuar Drejtorinë Qëndrore. E dyta, ne kemi 

Tashmë pikat tona 
të forta – vizioni 
afatgjatë, fleksibiliteti, 
përmirësimi i 
vazhdueshëm i 
modelit tonë ekzistues 
të biznesit dhe 
diversiteti i burimeve 
tona – na bëjnë më të 
aftë për t’u përshtatur 
me zhvillimet e 
paprecedenta që po 
përjetojmë si edhe 
për ta bërë suksesin 
realitet.

riorganizuar shpërndarjen dhe hapjen e Degëve të reja të 

SIGAL UNIQA në të gjithë Shqipërinë. 

Më shumë efiçiencë: 

Për të arritur këtë ne kemi vijuar me optimizimin e 

mëtejshëm të modelit të biznesit, duke rritur produktivitetin 

dhe efiçiencën; Kemi thjeshtësuar dhe automatizuar pjesën 

kryesore të proceseve të punës; Kemi shkëmbyer dhe zbatuar 

praktikat më të mira; si edhe kemi optimizuar më tej marrjen 

në sigurim dhe vendosjen e çmimeve.   

Më afër klientëve: 

Përmirësimi i modelit të biznesit nëpërmjet adaptimit të 

mënyrave të reja të qasjes ndaj klientëve dhe pasurimit të 

gamës së produkteve dhe shërbimeve, të cilat ofrojnë vlerë 

shtesë për klientët; Kemi rritur vizibilitetin e brandit dhe 

tërheqjen ndaj produkteve ekzistuese dhe atyre të reja; Kemi 

përdorur një qasje hibride të shpërndarjes, e cila kombinon 

kontaktin personal dhe atë dixhital. 

Më shumë vlerë të shtuar: 

Në misionin tonë për të qenë më shumë sesa një kompani 

sigurimi ne kemi zgjeruar modelin e biznesit dhe vlerës së 

zinxhirit përtej biznesit të sigurimeve; Kemi thelluar fokusin 

tonë tek menaxhimi i aseteve dhe biznesit të fondeve të 

pensionit; Dhe kemi punuar më tej me promovimin dhe rritjen 

e ndërgjegjësimit mbi kujdesin dhe mbrojtjen e riskut. 

Për ta përmbyllur dhe duke ju falënderuar përzemërsisht të 

gjithëve për besimin që keni tek ne, jam krenar për sukseset 

tona dhe gurët kilometrik që shtrojmë çdo vit në rrugëtimin 

tonë drejt një të ardhmeje më optimiste dhe më të mirë së 

bashku. 

 

Miqësisht,

Avni PONARI

CEO, SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 

Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të SIGAL UNIQA 

Në misionin tonë për 
të qenë më shumë 
sesa një kompani 
sigurimi ne kemi 
zgjeruar modelin e 
biznesit dhe vlerës 
së zinxhirit përtej 
biznesit të sigurimeve.
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7.4 milionë
klientë në Evropën Qendrore

3.7 milionë
klientë në Austri

4.7 milionë
kientë në Evropën Lindore, 
 Evropën Juglindore dhe Rusi 

15.8 milionë
klientë

Numri tregon pozicionin në tregun e sigurimeve
në vendin përkatës.

1) Për tregun e sigurimeve të jetës në Rus

 
 

 

Evropa Qenrore (CE)
Evropa Lindore (EE)
Evropa Juglindore (SEE)
Rusia
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jetomë më mirë 
së bashku

Parimet dhe vlerat tona

Që prej vitit 1999, njerëzit na kanë besuar dhe janë siguruar me ne, 
dhe misioni ynë nuk ka ndryshuar: rreziqet që nuk mund të mbahen 
vetëm nga individët, mbahen nga të gjitha “shpatullat” e komunitetit
tonë. Ne mbështetemi tek rritja e kombinuar e komunitetit tonë për
të bërë dallimin në jetën e klientëve tanë dhe për t’i ofruar atyre 
shërbimet që shkojnë përtej mbrojtjes së pastër. Baza e suksesit dhe 
potenciali i ynë i ardhshëm është ofrimi i shërbimeve dhe produkteve
të klasit të parë për mbi 1 milionë klientët tanë në Shqipëri, dhe më 
gjerë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut dhe ne po ndjekim një kurs 
rritjeje, duke fuqizuar në mënyrë të konsiderueshme pozicionin tonë 
në tregun vendas dhe atë rajonal. 

Klientët të parët
Ne jemi të organizuar rreth 
segmenteve të klientëve tanë 
tek shitjet me pakicë, 
sipërmarrjet e vogla, të mesme 
dhe të mëdha dhe tek bankat. 
Ne jemi vendosmërisht të 
fokusuar tek nevojat dhe 
kërkesat e tyre, duke kërkuar 
vazhdmisht mendimet e tyre. 

Komuniteti
Ne mbështesim gjithashtu 
njëri-tjetrin përtej përgjegjësive 
tona të përcaktuara për t’i 
shërbyer klientëve tanë me sa 
më shumë efektivitet që të jetë 

e mundur. Ne jemi të angazhuar 
për përmirësimin e 
vazhdueshëm të bashkëpunimit 
tonë.  

Të përgjegjshëm
Ne marrim përgjegjësitë tona 
dhe kërkojmë zgjidhjet më të 
mira dhe më të shpejta për 
klientët tanë. Ne fokusohemi tek 
klientët dhe aksioni dhe jo tek 
burokracia.  

Thjeshtësia
Ne prioritizojmë ofrimin e 
zgjidhjeve të thjeshta, të 
menjëhershme dhe të sakta. Për 

ne bashkëbisedimi dhe 
diskutimet personale janë kyçe 
dhe të parat në komunikimet 
tona me klientët, duke 
reduktuar komunikimet e 
shkruara burokratike, por 
zgjidhjet me veprime konkrete. 

Integriteti
Ne jemi të vendosur ndaj 
vlerave dhe politikave tona në 
të gjitha veprimet tona. 
Komunikimi transparent është 
pjesë e jetës sonë të 
përditshme. Ne bëjmë gjithçka 
që mundemi për të mbajtur 
premtimet tona.  
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Një kompani shqiptare me standarde evropiane si SIGAL 

UNIQA Group AUSTRIA e ka të qartë misionin e saj: të paguajë 

në kohë rekord dëmet dhe të mbrojë qytetarët mbi bazën e 

kontratave të sigurimit. 

Përgjatë 22 viteve punë, SIGAL UNIQA si Grup ka paguar më 

shumë se 400 milionë euro dëme, shifër kjo që tregon qartë 

seriozitetin, qëndrueshmërinë fi nanciare dhe përgjegjshmërinë 

ndaj klientëve të saj.

Vetëm për dy tërmetet e fundvitit 2019, SIGAL UNIQA ka 

paguar mbi 12 milionë euro dëme për klientët e saj.

Krahas përgjegjshmërisë kontraktuale, SIGAL UNIQA ka 

dëshmuar përkujdesje maksimale për komunitetin, duke 

Misioni ynë

kontribuar në shëndet, art, kulturë, trashëgimi kulturore, sport, 

turizëm dhe arsim me miliona euro ndër vite. Vepra të tilla si 

rikonstruksioni i Teatrit Skampa në Elbasan pas djegies totale, 

rikonstruksioni i Kinema Millenium Korçë, rikonstruksioni i 

shtëpisë muze në Korçë e Berat, rikonstruksion shkollash dhe 

pajisje me mjete shkollore, të gjitha këto mbajnë emrin SIGAL 

UNIQA.

Sepse e tillë duhet të jetë një kompani, e cila jo vetëm të marrë 

por edhe duhet t’i japë mbrapsht komunitetit, nëpërmjet 

investimeve në fusha të ndryshme. Kjo ka qenë motoja jonë si 

SIGAL UNIQA që prej fi llimit dhe do të vazhdojë të jetë edhe 

për të ardhmen. Sepse ne besojmë që zhvillimi jonë shkon 

krah për krah me zhvillimn e shoqërisë dhe ekonomisë së 

vendit tonë.

Më shumë se sa thjesht 
një kompani sigurimi

Bordi Mbikëqyrës

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 

Gerald Mueller 
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Georgios Bartzis
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA 

Çfarë kërkojmë të jemi?
Aktualisht, bota jonë po përballet me sfi da madhore: zhvillime 

dhe ngjarje të tilla si pandemia COVID-19; ndryshimet 

klimatike dhe demografi ke; rritja e katastrofave natyrore, rritja 

e infl acionit, rritja e çmimeve të energjisë elektrike; mungesa 

e materialeve bruto dhe furnizimeve; rritja e borxheve jo 

vetëm për kompanitë dhe të gjitha ekonomitë, por për secilin 

prej nesh; dhe së fundmi luft a brutale dhe agresioni i Rusisë 

në Ukrainë, në një nga tregjet e UNIQA ku bën pjesë SIGAL 

UNIQA. 

Pyetja është: 

Kush ofron siguri në skenarë të tillë? 

Kujt mund t’i besojmë? 

Kjo është sfi da me të cilën po përballemi në SIGAL UNIQA. 

Sepse siguria ka qenë misioni ynë për më shumë sesa 22 

vjet. Ne jemi në krahë të klientëve tanë dhe i ndihmojmë 

ata të marrin vetë përgjegjësitë e tyre, njëherësh në termat 

e shëndetit dhe të parandalimit, si edhe në mbrojtjen e 

pasurive të tyre. Për të mundësuar diçka të tillë në mënyrë të 

qëndrueshme, ne duhet të vazhdojmë të zhvillohemi. Si bazë 

dhe guidë për këtë, ne kemi programin e ri strategjik UNIQA 

3.0 që prej fundit të vitit 2020 dhe tashmë ne kemi arritur 

progres të mirë gjatë zbatimit të saj në vitin 2021. 
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Formësojmë 
të ardhmen
Në ditët e sotme nuk mjafton më që ne të jemi thjesht 
një kompani sigurimi. Ne duhet dhe ne gjithashtu 
kërkojmë të bëjmë shumë më shumë sesa kaq. 

Dy pikat kryesore të veprimit në zbatim 
të këtij vizioni janë optimizimi i biznesit 
kyç – e ndarë rishtazi në segmentet 
e klientëve të Shitjeve me Pakicë, 
Ndërmarrjeve të Mesme dhe të Vogla, 
Korporatave dhe Bankave, nga njëra 
anë, dhe eksplorimin e segmenteve 
novatore të biznesit, modelit dixhital të 
biznesit dhe zhvillimin e një ekosistemi 
në sektorin e shëndetit, në anën tjetër. 

Vizioni ynë është mbrojtja dhe 
përmirësimi i shëndetit dhe 
mirëqenies së klientëve tanë në 
mjedisin ku ne operojmë. Për të 
arritur këtë, ne jemi fokusuar tek 
orientimi maksimal tek klientët 
tanë, duke përmbushur vazhdimisht 
nevojat dhe pritshmëritë e tyre, 
si edhe zhvillimin e mëtejshëm 
të segmenteve të biznesit, të cilat 
na mundësojnë të kemi më shumë 
pika kontakti pozitive me ta. Në 
të njëjtën kohë, ne po fokusohemi 
gjithnjë edhe më shumë tek 
qëndrueshmëria në të gjitha 
aktivitetet tonë. 

Objektivi kryesor është ofrimi i 
shërbimeve lider për një jetë më të 
mirë. Ambicie të tjera janë ruajtja e 
pozicionit të lidershipit tonë në treg 
në Shqipëri, dhe më gjerë në Kosovë 
dhe Maqedoninë e Veriut, për të qenë 
efektiv nga pikëpamja e kostove dhe 
fitimit, dhe për të pozicionuar veten 
si punëdhënësi më tërheqës në këtë 
industri.  Në marrëdhënien 

tonë me klientët tanë, 
por gjithashtu edhe 
në vetë kompani, ne 
kërkojmë gjithmonë 
që të motivojmë dhe 
frymëzojmë, dhe të gjitha 
veprimet tona udhëhiqen 
nga pesë parime: klientët 
të parët, thjeshtësia, 
përgjegjshmëria, 
integriteti dhe 
komuniteti.  

Përgjigjja ndaj 
sfidave aktuale 

Ofrimi i shërbimeve 
lider 

Objektiva ambicioze

Parime të qarta

13.1%86.9%
Investitorë vendasUNIQA Insurance Group

Shqipëri

Aksionerët 
tanë

Struktura e Grupit SIGAL UNIQA

Kosovë Maqedoni
e Veriut

SIGAL UNIQA Jo Jetë
dhe Risigurime

SIGAL Life UNIQA

Fondi i Pensionit Vullnetar
SIGAL Life UNIQA

SIGAL UNIQA
Jo Jetë

SIGAL Life UNIQA

UNIQA Jo Jetë

UNIQA Life

Bordi Drejtues i Grupit SIGAL UNIQA
(Nga e majta në të djathtë) Saimir Dhamo (CEO i SIGAL UNIQA Group Austria Kosova), Alma Totokoçi (Zv. Drejtore e

Përgjithshme e SIGAL UNIQA Group Austria), Avni Ponari (CEO i Grupit SIGAL UNIQA Group Austria), Edvin Hoxhaj (Drejtor
i Përgjithshëm i SIGAL Life UNIQA Group Austria), Driton Azizi (Drejtor i Përgjithshëm i UNIQA Maqedoni e Veriut) dhe Elvis

Ponari (Administrator i Përgjithshëm i Fondi të Pensioneve Vullnetare SIGAL Life UNIQA Group Austria)
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Ne jemi kompania lider në tregun e sigurimeve në Shqipëri, ku 
udhëheqim tregun vendas që prej vitit 2002, duke zotëruar 
mesatarisht 30% të tregut.

Grupi SIGAL UNIQA është një familje e madhe që numëron mbi 
2,100 punonjës dhe agjentë, të cilët u shërbejnë 1 milion klientëve 
në tre shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

SIGAL UNIQA është ndër grupet më të mëdhenj financiar në 
rajon, i përbërë nga 7 kompani sigurimesh dhe 1 fond pensioni 
privat dhe zotëron 121.2 milionë Euro asete, numëron mbi 
81 milionë Euro prime të shkruara për vitin 2021 dhe rreth 
400 milionë Euro dëme të paguara ndër vite.

Suksesi dhe arritjet e kompanisë u takojnë mbi të gjitha klientëve 
të cilët që automjetin, shëndetin, pronën etj., ja kanë besuar 
SIGAL UNIQA-s.

Sepse SIGAL UNIQA ofron mundësi të reja aty ku të tjerët 
nuk i shohin, ndaj është gjithmonë një hap përpara. E para 
në ofrimin e produkteve novatore, të thjeshta, të shpejta 
dhe pa asnjë kosto shtesë. Qëllimi i kompanisë është të 
përmirësojë shërbimin ndaj klientëve duke u reduktuar 
atyre kohë dhe kosto.

Nën slloganin “Jetojmë më mirë së bashku”, SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA do të vijojë të mbetet partneri kryesor 
i qytetarëve për një jetë më të mirë dhe të sigurt.2Kompania lider 

në tregun e 
sigurimeve 

Kush është SIGAL UNIQA

Group Report 2021

14

në Shqipëri



1918

Grupi UNIQA është një nga kompanitë lidere të sigurimit në tregjet e saj kyçe në 
Austri dhe Evropën Qëndrore dhe Lindore. Rreth 22,400 punonjës dhe partnerë 
ekskluzivë shitjesh i shërbejnë thuajse 16 milionë klientëve në 18 vende. UNIQA 
është grupi i dytë më i madh i sigurimeve në Austri, ku zë rreth 21 për qind të 
tregut. Në rajonin në rritje në EQL, është e pranishme në 15 tregje: Shqipëri, 
Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Repubikën Çeke, Hungari, Kosovë, 
Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Poloni, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki dhe Ukrainë. 
Për më tepër, kompanitë e sigurimit në Zvicër dhe Lihtejnshtajn janë gjithashtu 
pjesë e Grupit UNIQA.   

 

  
  

 

19%

55% 38%

26%

% sipas
produkteve ...

... në tregun në Austri dhe
në Evropë Qendrore e Lindore 

 

Sigurimi i Shëndetit

Evropa Qendrore dhe Lindore

62%
Austri

Sigurimi i Jetës

Sigurimi i Pasurisë dhe Përgjegjësisë

Kush është UNIQA

Një prej kompanive më të mëdha të 
sigurimeve në Evropën Qëndrore 
dhe Lindore 

1. Austri – Udhëheqja në treg

3. Segmente të reja biznesi – SanusX

Rritje

2020

3.6%

2021

14.2%

2025

ø 3% p. a.

Iniciativat kryesore financiare
Treguesit e performancës

operacionale

UNIQA 3.0 iniciativat financiare

Rrijta e primeve

4. Reduktimi i shpenzimeve në Austri dhe EQL

5. Rritja e përfitueshmërisë  – Sigurimet e pasurisë

6. Stabilizimi i portofolit  – Sigurimi i Jetës

Fitimet
Raporti i kombinuar

Raporti i shpenzimeve
Kthimi nga kapitali

97.8%
29.4%
0.6%

93.7%
27.4%
9.3%

< 94%
~ 25%
8–10%

7. Pozicioni i fortë i aftësisë paguese
8. Pagesë tërheqëse e dividentit

9. Ofruesi më i mirë i shërbimit
Cilësia

170%
4.2
4.4

196%
3.9
4.6

> 170%
≥ 4.5
≥ 4.5

Raporti i a�ësisë paguese

Austri dhe EQL

Normat e ulëta të interesit 
dhe një ndryshim në fuqinë 

ekonomike

UNIQA. 
jetojmë më mirë

së bashku

Optimizimi i biznesit 
tonë kryesor

Iniciativat 
kritike

Artikujt e veprimit

Projektet dhe masat

Rieksplorimi 
i segmenteve 
inovative të 

biznesit

Si trajnerë frymëzues, ne mbajmë 
një qëndrim të palëkundur në 
zemrat tona ndaj botës përreth 

nesh. Një qëndrim pozitiv, 
njerëzor, bazohet në forcën e 
komunitetit tonë dhe krijon 
përfitime në të gjitha nivelet.

Megatrendet Vizioni dhe misioni Modelet e biznesit

Ndryshimet 
demografike dhe sociale

 

UNIQA 3.0 – qasje gjithëpërfshirëse

Ndryshimet klimatike 
dhe qëndrueshmëria

Inovacioni dhe
dixhitalizimi

 

 
Obje-
ktivat 

strategjike
 

Klienti i pari
Është ADN-ja jonë

Përgjegjësia
Është e ardhmja jonë

Komuniteti
Është jeta jonë

Thjeshtësia
Është koha jonë

Integriteti
Është reputacioni ynë

2. Evropa Qëndrore dhe Lindore (EQL) – Nr. 5 në treg 

Kënaqësi të konsumatorëve
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Ngjarjet 
kryesore 2021 

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA zhvilloi në datat 25-26 qershor 2021 Takimin 
Rajonal të grupit, me fokus analizën financiare të tre kompanive SIGAL UNIQA 
në Shqipëri-Kosovë-Maqedoni e Veriut, sfidat dhe ndryshimet që solli pandemia 
e Covdi 19 si dhe objektivat për 6-mujorin e dytë të vitit 2021 dhe objektivat më 
afatgjatë për vitin 2022. Në analizën financiare, CEO i SIGAL UNIQA për tre shtetet, 
z. Avni PONARI, vuri në dukje ndikimin që pandemia pati në sektorin e sigurimeve, 
ku përgjatë mbylljes që patën 3 vendet, sigurimet patën një rënie të ndjeshme, por 
menjëherë më pas filloi rimëkëmbja, duke arritur përgjatë këtij viti sërish në nivelet 
e para pandemisë. SIGAL UNIQA ishte e vetmja kompani, e cila, edhe pse ka paguar 
dëmet më të mëdha të tregut, dëme që erdhën si pasojë e dy tërmeteve të 2019-ës 
që u shtrinë përgjatë 2020-ës si dhe të dëmeve që erdhën si pasojë e pandemisë nga 
Covid 19 duke paguar të gjitha kërkesat për dëmshpërblim të klientëve të siguruar 
më shëndet privat, sërish SIGAL UNIQA ka ruajtur qëndrueshmërinë e saj financiare 
dhe ka mbajtur vendin e liderit të tregut me një diferencë të madhe nga kompania 
që renditet e dyta në treg. SIGAL UNIQA, produkte dhe shërbime novatore përgjatë 
2020-ës. SIGAL UNIQA ishte e vetmja kompani në Shqipëri dhe rajon e cila hodhi 
në treg sigurimin nga Covid 19, me një çmim simbolik por me përfitime të mëdha 
për qytetarët. 

Takimi rajonal i grupit
SIGAL UNIQA
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Z. Avni Ponari i ftuar në javën evropiane të start-up-eve 2021
Z. Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA, ishte i ftuar më 14 tetor 2021 në “Javën Evropiane 
të Start-Up-eve 2021”, organizuar nga Triple City, për të folur 
mbi rrugëtimin e tij në sipërmarrje, themelimin e kompanisë 
SIGAL UNIQA, investimet ndër vite etj. 

Hapja e degës së re nr. 6 të sigal uniqa, 
tiranë 
Rrjetit të 1,200 zyrave të SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA i shtohet një Zyrë e 
Re – Dega Nr. 6 tek Fresku, në Tiranë. 
Hapja e kësaj Dege vjen në përputhje 
me objektivat e strategjisë së zgjerimit 
të Kompanive të Grupit SIGAL UNIQA. 
Pranë këtyre zyrave klientët e SIGAL 
UNIQA mund të kryejnë të gjitha 
shërbimet për të gjitha produktet e 
sigurimit dhe anëtarësimin në Fondin 
e Pensioneve Private të SIGAL UNIQA.

Zyrat e reja të sigal uniqa 
në ish-bllok transferohen 
në rrugën e elbasanit
Në këtë pikëndodhje 
transferohet zyra e SIGAL 
UNIQA që ndodhej në ish-
Bllok, në rrugën Ibrahim 
Rugova. Pranë këtyre 
zyrave mund të kryhen 
shërbimet për të gjitha 
produktet e sigurimit 
që nga blerja e të gjitha 
llojeve të siguracioneve 

deri tek marrja e dëmshpërblimit, në rast aksidenti apo 
dëmtim prone, biznesi etj.

Hapja e degës nr.2 të SIGAL UNIQA, korçë
Gjatë inagurimit të Degës Nr. 2 për Shitjen 
e Produkteve dhe Kryerjen e Shërbimeve 

ndaj Klientëve në Qytetin 
e Korçës, një investim 
prej 350,000 eurosh, 
morën pjesë Z. Sotiraq 
Filo, Kryetar i Bashkisë 
së Korçës, Z. Avni Ponari, 
Drejtor i Përgjithshëm 
i SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA në Shqipëri, 
Kosovë dhe Maqedoninë 
e Veriut, dhe Drejtues të 
Lartë të SIGAL UNIQA. 
“Duke qenë se, qyteti i Korçës është qyteti 
më i madh i Shqipërisë jug-lindore dhe 
një qendër e rëndësishme kulturore dhe 

industriale, klientët tanë në qytet, në rrethina dhe në 
akset jug-lindore mund të na kontaktojnë me shumë më 
shumë lehtësi, shpejtësi dhe efektivitet për të marrë 
produktet dhe/ose shërbimet për të cilat ata kanë 
nevojë,” shpjegoi më tej Z. Ponari.

Hapja e zyrave të reja të UNIQA Life sha Shkup
Me ratstin e 18 viteve nga themelimi i UNIQA SHA si 
dhe 11 vite të UNIQA Life SHA Shkup me 28 dhjetor 
u organizua inagurimi i zyrave të reja qëndrore në 
bul. Ilinden nr.1 Shkup. Inagurimi me prerjen e shiriti 
për hapjen solemne të zyrave të reja u bë nga ana e 
Presidentit të Bordit mbykqyrës SIGAL UNIQA GRUP 

Shqipëri, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë Z.AVNI PONARI së 
bashku me Ambasadorin e Republikës së Austrisë Dr. Georg 
Woutsas, Drejtori gjeneral nga UNIQA Maqedoni Z. Driton 
Azizi si dhe Drjetoresha e UNIQA Life ZNJ. Aleksandra 
Shkëmbi Antovska. 

Trajnimi i burimeve njerëzore 
Përgjatë gjithë vitit, i gjithë stafi i SIGAL 
UNIQA Group AUSTRIA ka vazhduar trajnimin 
dhe kualifikimin profesional nga Drejtoria e 
Përgjithshme mbi të gjitha produktet, shërbimet 
dhe inovacionet e sigurimeve. Trajnimet u mbajtën 
nga departamentet sipas produkteve që ata 
menaxhojnë si dhe trajtimi i dëmeve, që zë një 
vend të rëndësishëm në punën e një kompanie 
sigurimesh. SIGAL UNIQA i kushton rëndësi të 
veçantë trajnimit dhe zhvillimit të stafit, ndaj dhe 
kontribuon vazhdimisht për këtë, duke e trajnuar 
stafin jo vetëm në Shqipëri por edhe në Vjenë, në 
zyrat e UNIQA Group. 

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA I Akordohet 
çmimi  “superbrands albania’s choice 
2019/2020” nga prestigjozia “superbrands 
international”
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA i akordohet 
Çmimi  “SUPERBRANDS ALBANIA’S 
CHOICE 2019/2020” nga prestigjozia 
“SUPERBRANDS INTERNATIONAL”, i cili i 
ofrohet brandeve më të dalluara në fushën 
e tyre – për SIGAL UNIQA, në industrinë 
e sigurimeve në Shqipëri – si edhe si një 
tregues i qartë për pozicionin solid të 
brandit, prestigjin e biznesit të përfaqësuar, 
kënaqësinë, besimin dhe garancinë e 

klientëve. SIGAL UNIQA e merr këtë Çmim 
për të disatën herë rradhazi. SIGAL UNIQA 
falenderon të gjithë klientët e saj për 
besimin e tyre tek ne. Ne jemi mirënjohës 
dhe krenar për shërbimin ‘par excellence’ 
ndaj jush.  

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA renditet 
në top 100 kompanitë e sigurimit në 
europën juglindore
Sipas një rënditjeje të publikuar nga 
media “SEE News”, SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA rënditet në vendin e 62 në 
Europën Juglindore sa i përket kompanive 
të sigurimit. Sa i përket Shqipërisë, SIGAL 
UNIQA është kompania numër 1 e Sigurimit, 
duke lënë pas Albsig që rënditet në vendin 
e 70, SIGMA në të 81-in, Eurosig 82 dhe 
Intersig 97. “SEE TOP 100 siguruesit” është 
një renditje e siguruesve më të mëdhenj në 

Evropën Juglindore (pa përfshirë risiguruesit) përsa i përket 
primeve të shkruara bruto për vitin 2020.

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA renditet mes top 100 bizneset 
në shqipëri 
Besimi i shqiptarëve shpërblen kompaninë lidere të sigurimeve. 
Revista Monitor gjatë publikimit të renditjes së kompanive më 
të mëdha, renditi SIGAL UNIQA në vendin e 66-të.  
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Ngjarjet kryesore nga 
UNIQA Insurance Group  

UNIQA Insurance Group bëhet anëtare e “net zero asset owner 
alliance”
Gjigandi austriak i sigurimeve “UNIQA Insurance Group” është 
tashmë anëtare e ‘Net Zero Asset Owner Alliance’. Në fund 
të tetorit, UNIQA Insurance Group u bë kompania e parë e 
sigurimeve në Austri që iu bashkua aleancës së investitorëve 
global në sektorin bankar dhe të sigurimeve të iniciuar nga 
Kombet e Bashkuara. UNIQA dhe më shumë sesa 60 anëtarë 
të tjerë janë bashkuar nga një objektiv ambicioz: “Për të 
bashkuar forcat në investimet e qëndrueshme për të vepruar 
shpejt në zbatimin e vazhdueshëm të targetit të Parisit në 
rrugën drejt 1.5 gradë”. “Ne jemi krenarë që jemi pjesë e 
Aleancës për ta kthyer angazhimin tonë ndaj neutralitetit 
të klimës në veprim dhe për të reduktuar emisionet në net-
zero deri në fund të vitit 2040. Ne mbështesim aleancën dhe 
ndjejmë se jemi të mirëvendosur në një komunitet kolegëzh 
të angazhuar”, është shprehur Andreas Brandstetter, CEO i 
UNIQA Insurance Group.

CEO Andreas Brandstetter zgjidhet “Menaxheri i vitit” në 
Austri
“Industrie Magazin“, si çdo vit, ka zgjedhur 1000 menaxherët 
më të mirë në Austri. Renditja bazohet në të dhënat e regjistrit 
tregtar të të gjithë personave në 5000 kompanitë industriale 
të Austrisë me qarkullimin më të lartë, dhjetë institucionet 
më të mëdha të kreditit – sipas totalit të aktiveve – dhe 

fondacionet private të lidhura me to. Në listë janë përfshirë të 
gjithë personat aktivë operativë në këto kompani, si anëtarët e 
bordit, drejtorët menaxhues dhe anëtarët e bordit mbikëqyrës. 
Ashtu si vitet e kaluara, në renditje nuk janë përfshirë 
politikanë, menaxherë të shëndetësisë apo juristë. Këtë vit, 
Andreas Brandstetter, CEO i UNIQA Insurance Group, zuri 
vendin e parë në renditje. Krahasuar me një vit më parë është 
përmirësuar me dy vende.

Samiti vjetor i kulturës “ne jemi një komunitet” 
Çdo ditë, ne mbështesim klientët tanë në një sërë mënyrash, 
ne mënyrë që ata të marrin vendime që i përmirësojnë jetët e 
tyre. Në vitin 2021, UNIQA mbajti Samitin Vjetor të Kulturës, 
me më shumë se sa 150 kolegë nga vende dhe departamente 
të ndryshme të cilët na u bashkuan për të diskutuar se si 
të zhvillojmë një nga brandet më frymëzuese dhe më të 
kujdesshme. 

Përgjegjësia sociale

MBËSHTESIM PROJEKTET SHËNDETËSORE

Klinika Lëvizëse “SIGAL UNIQA” shkon në Shkodër
Nën moton “Jetojmë më mirë së bashku“, SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA ka ndërtuar dhe e vë në dispozicion të banorëve të 
zonave dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës dhe 
Maqedonisë së Veriut, Klinikën Mjekësore Lëvizëse “Vital 
Truck”, e vetmja e këtij lloji në vendin tonë dhe jo vetëm. 
“Klinika Lëvizëse Mjekësore SIGAL UNIQA” pati Shkodrën si 
ndalesën e saj. Në datat 4 dhe 5 nëntor, “Vital Truck” ishte 
prezent në dy zona të Bashkisë Shkodër, për t’ju ofruar 
banorëve vizita dhe kontrolle falas nga mjekë të specializuar.

MBËSHTESIM AKTIVITETET SPORTIVE

Rikthehet Basketbolli, SIGAL UNIQA e mbështetet gjithmonë
Federata Shqiptare e Basketbollit në bashkëpunim dhe me 
mbështetjen e vazhdueshme ndaj sportit nga SIGAL UNIQA 

Group AUSTRIA, si edhe në 
kuadër të zbatimit të masave 
kundër përhapjes së COVID-19 
dhe ruajtjes së distancës, vijoi 
më 27 mars 2021, me aktivitetet 
sportive me ndeshjen e rradhës 
së basketbollit me pjesëmarrjen 
e ekipeve Teuta, Tirana, 
Galaktikking dhe Beslidhja, me 

fitues Teuta Vajza U16. 

Fundjavat 3x3 StreetBasket
Federata Shqiptare e Basketbollit në bashkëpunim dhe me 
mbështetjen e vazhdueshme ndaj sportit nga SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA, vijoi në qershor dhe dhjetor 2021, me 
aktivitetet sportive me ndeshjet e rradhës së basketbollit 3x3 
në Pogradec dhe Tiranë, ku morën pjesë 6 ekipe me meshkuj 
me fituese Ekipin e Pogradecit dhe Basket Tirana për meshkuj 
me fitues Ekipin EpidamnSquad.

SIGAL UNIQA gjithmonë në krahë dhe në mbështetje të më të 
mirëve!
Kompania kampione e sigurimeve ne trojet shqiptare, SIGAL 
ka vazhduar të jetë besnike ndaj skuadrës SIGAL Prishtina 
edhe për edicionin e ri. Marrëveshja u arrit me datë 16 qershor 
2021 në një takim në mes CEO së SIGAL UNIQA z. Avni Ponari 
dhe Presidentit të Klubit Burim Maraj. 

MBËSHTESIM TRASHËGIMINË KULTURORE, ARTIN DHE 
KULTURËN

Orkestra e Harqeve të Klubit të Artit SIGAL koncert me rastin 
e festave të fundvitit
Orkestra e Harqeve të Klubit të Artit SIGAL zhvilloi koncert 
me rastin e festave të fundvitit, në Amfiteatrin e Durrësit. 
Koncerti u transmetua edhe në Radio Televizionin Shqiptar, 
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në RTSH Muzikë. Orkestra e Harqeve, e përbërë nga 15 
instrumentistë profesionistë, është pjesë e Klubit të Artit 
dhe Kulturës SIGAL, i cili u themelua në vitin 2009 me 
iniciativë të Avni Ponarit, dhe, që prej asaj kohe, ka shërbyer 
për promovimin e shumë artistëve të rinj dhe të afi rmuar 
në fushën e letërsisë, muzikës dhe arteve pamore. Përgjatë 
këtyre viteve në Klubin e Artit janë zhvilluar dhjetëra 
aktivitete kulturore ndër të cilat ekspozita pikture, mbrëmje 
muzikore, portrete artistësh, promovime librash dhe seminare 
me tematika të ndryshme.

Orkestra e Harqeve e SIGAL UNIQA koncert në Valbonë
Orkestra e Harqeve e SIGAL UNIQA zbret në Valbonën e 
bukur, të bekuar, në perlën e përjetshme të Tropojës dhe të 
Shqipërisë. Malet ende të veshura me dëborë të Valbonës 
mesmerizuese, të një oazi bukurie të pazakonshme u mbuluan 
këtë fundjavë me meloditë magjike me pjesë të përzgjedhura 
muzikore nga Prenk Jakova, Ylli Ramzoti, Çesk Zadeja, si 
edhe nga Johann Sebastian Bach dhe Antonio Vivaldi, në një 
koncert special të Orkestrës së Harqeve të SIGAL UNIQA. 

Orkestra e Harqeve e SIGAL UNIQA koncert në Vlorë
Me rastin e Ditës Botërore të Muzeve, Orkestra e Harqeve të 
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, më 18 maj 2021, zhvilloi një 
koncert në Hollin Veror të Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, 
Vlorë. Nën dirigjimin e Mjeshtrit Ermir Dizdari dhe me 
pjesëmarrjen e një grupi profesional intrumentistësh, kocerti 
tërhoqi vëmendjen dhe nxiti interesin e qytetarëve për 
muzikën Klasike. 

Muzeu i SIGAL UNIQA edhe në 
versionin virtual
SIGAL UNIQA është e para dhe 
e vetmja kompani sigurimesh 
në Shqipëri dhe rajon, e cila ka 
ndërtuar një muze. I vendosur 
në godinën e zyrave qendrore, 
muze i SIGAL UNIQA tregon 
gjithë historikun e kompanisë, 
që prej fi llimit të saj më 22 
shkurt 1999 e deri më sot. Ky 
muze është një dëshmi jo vetëm 
e kompanisë tonë, por edhe e 
tregut të sigurimeve në tërësi, 
konsideruar faktin që SIGAL 
UNIQA është ndër pioneret e 
sigurimeve në Shqipëri.
Muzeu mund të vizitohet 
fi zikisht por së fundmi edhe 
virtualisht. 

SIGAL UNIQA sponsor i Këngës 
Magjike
SIGAL UNIQA vlerëson artin 
dhe kulturën, dhe mbështet çdo vit evente dhe artistë të 
ndryshëm. Në kuadër të përgjegjësisë sociale, numërohen 
qindra aktivitete kulturore ndër vite të realizuar falë 
mbështetjes fi nanciare të kompanisë më të madhe të 
sigurimeve në Shqipëri, SIGAL UNIQA Group Austria. Edhe 

këtë vit SIGAL UNIQA mbështet festivalin “Kënga Magjike”, 
me qëllim promovimin jo vetëm të talenteve tashmë të 
afi rmuara të muzikës por edhe artistët e rinj që marrin pjesë 
për herë të parë.

SIGAL UNIQA sponsor i Festivalit të Këngës 2021
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA ishte mbështetës i Edicionit 
të 60-të të Festivalit të Këngës 2021 të Radio Televizionit 
Shqiptar në mbështetje të muzikës moderne shqiptare.  

MBËSHTESIM EDUKIMIN DHE PUNËSIMIN

Risia e kulturës/ Përditësimi me librat më në zë vetëm me një 
shkarkim, Audiobooks
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA si kompania lider e sigurimeve 
në vend, gjithmonë e angazhuar ndaj përgjegjësive sociale ndaj 
komunitetit - mbështetës krenar të kulturës, edukimit, sportit 
dhe mjedisit. Një ndër projektet tona më të suksesshme është – 
AUDIOBOOKS.AL – platforma e parë dixhitale e librave audio 
në shqip, duke numëruar mbi 200 tituj dhe 50,000 përdorues. 

SIGAL UNIQA pjesë e Panairit Ndërkombëtar të Tiranës
“One Balkan, Stronger Balkans”, SIGAL UNIQA pjesë e Panairit 
Ndërkombëtar të Tiranës.  

MBËSHTESIM MJEDISIN 

Avni Ponari dhe Ambasadori i Japonisë mbjellin pemë për 
kryeqytetin
Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, 
Avni PONARI dhe Ambasadori i Japonisë në Shqipëri, 
TAKADA Mitsuyuki morën pjesë në mbjelljen e një numri 
të konsiderueshëm pemësh qershie në qytetin e Tiranës. 
Pemët u mbollën në Parkun Rinia Tiranë, i rikonstruktuar 
së fundmi. Ky aktivitet u pasqyrua edhe nga mediat vizive 
dhe ato online. Më herët, Ish-Ambasadori i Japonisë Makoto 
Itto, së bashku me Avni Ponarin, në cilësinë e Konsullit të 
Përgjithshëm të Nderit të Japonisë në Shqipëri, morën pjesë 
në mbjelljen e pemëve të qershisë nga qeveria Japoneze 
në kodrat e liqenit të Tiranës, për t’ju bashkangjitur kështu 
projektit të gjelbërimit të kryeqytetit.

Orkestra e Harqeve e SIGAL UNIQA koncert në Valbonë

Orkestra e Harqeve e SIGAL UNIQA koncert në Vlorë

Orkestra e Harqeve të Klubit të Artit SIGAL koncert me rastin 
e festave të fundvitit
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Botimi Special “22 vite SIGAL UNIQA”. Në kuadër të 22 
vjetorit të themelimit të SIGAL UNIQA, kompanisë më të 
madhe të sigurimeve në Shqipëri, u realizuan disa publikime 
të veçanta. “SIGAL UNIQA 22 vite, kompania që kontribuon 
në çdo sfi dë” u quajt revista e ideuar dhe publikuar online me 
rastin e 22-vjetorit. Revista mbart të dhëna dhe informacione 
të kompanisë që prej themelimit të saj, bashkëpunimet, 
mbështetjet dhe fi nancimet që SIGAL UNQIA ka realizuar 
ndër vite, intervista të drejtuesve dhe shkrime dhe opininione 
mbi tregun e sigurimeve dhe një rrëfi m të Drejtorit të 
Përgjithshëm, Z. Avni PONARI, se si e ka ideuar dhe themeluar 
SIGAL 22 vite më parë.

Z. Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA i ft uar 
në:
- Intervistë për Revistën Monitor “Nëse shteti thotë ‘i paguaj 
unë të gjitha’, qytetarët do të vazhdojnë të mos sigurohen”. 
“Unë nuk jam për shtimin e sigurimeve të detyrueshme, por 
për evidentimin e qartë të bazës ligjore, në bazë të së cilës, 
qytetari të zgjedhë të sigurohet, ose të mos sigurohet, dhe 
ku interesi i qytetarëve të jetë i mbrojtur. Pra, jo sigurim i 
detyrueshëm, por përgjegjësi e siguruar. Nëse një individ 
zgjedh të mos sigurohet, ai do të jetë i detyruar të marrë 
vetë kostot e dëmeve që mund t’iu shkaktojë të tjerëve ose 
të dëmeve që mund të pësojë vetë dhe jo të themi, mos u 
siguroni sepse ua zgjidh shteti hallet. Jam për këtë lloj fryme, 
që secili të mbajë përgjegjësi ligjore dhe fi nanciare për dëmet, 
jo për t’i bërë domosdoshmërisht sigurimet të detyrueshme”, 
u shpreh Z. Ponari. 

- Emisionin A2 Business, në A2 Televizion mbi “Pandemia goditi 
bizneset por krijoi dhe mundësi të reja” për të diskutuar mbi: 
Ekonominë post-covid tek bizneset dhe qytetarët; Si u ndikua 
tregu i sigurimeve nga pandemia dhe sa u ndërgjegjësuan 
qytetarët për të siguruar shëndetin, jetën dhe pasuritë e tyre. 

- RTSH mbi “Ç'do të ndodhte nëse do të ishim të siguruar të 
gjithë nga tërmetet dhe pandemitë?” për të diskutuar mbi: 
Çfarë bëjmë ne si qytetarë për të mbrojtur shëndetin, pronën 
dhe pasurinë tonë?; Në çfarë situate do të ishim nëse do të 

ishim të siguruar të gjithë? etj. 

- Emisionin “E diela shqiptare”, në TV Klan për të diskutuar mbi: 
Sigurimin e shëndetit, sigurimin e pasurisë, të apartamentit, 
pensionet private, sigurimin e jetës e plot gjëra nga bota e 
sigurimeve. "Teleshëndeti", kjo risi botërore që ka tërhequr 
miliona në të gjithë botën, sepse tashmë e ke mjekun me 
vete në 24/7, kudo ku ndodheni, pa orar, merrni këshillën nga 
mjeku të sjellë vetëm nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA.
Emisionin “Hipokrati”, në Top Channel për të diskutuar 
mbi: Pse duhet të kemi një sigurim privat shëndeti?; Çfarë 
përfi tojmë nga sigurimi privat i shëndetit tek SIGAL 
UNIQA?; A kanë mundësi familjet shqiptare që të kenë një 
sigurim privat shëndeti?; Çfarë është shërbimi modern dhe 
bashkëkohor i Telemjekësisë, i realizuar nëpërmjet aplikacionit 
"Teleshëndet", nga Kompania Sigal?; Sa ndikon Telemjekësia 
në kostot e përkujdesit dhe trajtimit mjekësor të një individi? 
etj. 

- Intervistë në gazetën Koha Jonë mbi “POOL-ET” në sigurime, 
domosdoshmeria e ndarjes së rriskut në sigurime.  Aft ësia 
për të ndarë me efi çiencë rreziqet midis kompanive  nga 
katastrofat natyrore dhe pandemitë dhe peshën e tyre në 
një ekonomi është thelbësore për mirëqenien dhe rritjen 
e ekonomisë. Një ekonomi e shëndetshme sot në të gjithë 
botën nuk mund të imagjinohet pa industrinë e sigurimeve, 
që ndryshe konsiderohet edhe shtylla e katër e ekonomisë së 
një vendi.

- Intervistë në Revistën Monitor mbi “Sigal: Zbatimi i bonus-
malus në kushtet e sotme është i vështirë”. Avni Ponari, 
Drejtor i Përgjithshëm i Sigal UNIQA Group AUSTRIA dhe 
kryetar i Shoqatës së Siguruesve Shqiptarë, mendon se 
aplikimi i sistemit bonus-malus në kushtet e tregut shqiptar 
është i vështirë. Sipas tij, tregu ka problematika të shumta, 
të lidhura me numrin e lartë të mjeteve të pasiguruara, 
mungesën e besueshmërisë në përcaktimin e përgjegjësve 
të aksidenteve apo mungesën e bazave të detajuara të të 
dhënave, që do të mundësonin përcaktimin e primeve sipas 
faktorëve të rrezikut.

Media Produktet, 
shërbimet dhe 
inovacionet e 
reja dixhitale  

Ne jemi aty për klientët tanë kudo 
ku ata kanë nevojë për ne!

Ne jemi fuqimisht të fokusuar dhe të angazhuar për t’i sjellë 
produktet dhe shërbimet tona përmes aksesit dixhital në kohë 
reale, sa më thjeshtë dhe me një klikim për të gjithë klientët 
tanë kudo ku ndodhen. Objektivi ynë është që të investojmë për 
klientët tanë në teknologjitë dixhitale për të cilat ne besojmë 
se do t’i bëjë shërbimet tona më të shpejta dhe më efi çiente. 
Për të arritur këtë ne jemi vigjilentë ndaj të gjitha tendencave 
potenciale të reja të tregut duke i garantuar klientëve tanë 
trapolinën teknologjike të së ardhmes. Ne punojmë me një ekip 
të dedikuar dixhital vetëm për këtë qëllim. Ata janë frontiera 
jone drejt së ardhmes tonë të përbashkët dixhitale. Vizioni 
dhe modeli ynë përkon me ambicien tonë drejt suksesit. Ne 
kemi fi lluar që të shkelim në këtë rrugë të përbashkët duke 

prezantuar:

Kasko + GPS falas
Përgjatë muajit prill, SIGAL UNIQA, ofroi sigurimin Kasko me 
bonus sistemin GPS.
Cilido klient që blinte siguracionin Kasko tek SIGAL UNIQA 
përfi tonte falas edhe sistemin e gjurmimit dhe monitorimit të 
automjetit, GPS. Me anë të sistemit GPS mund të përcaktoni 
vendndodhjen e automjetit dhe në çdo kohë do të keni 
informacion për: Intinerarin ditor të lëvizjës së mjetit; Rruga 
e përshkruar (route) nga mjeti gjatë çdo intervali kohor; 
Përllogaritje e sasisë së karburantit të konsumuar për çdo 
lëvizje; Kohën e qëndrimit ndezur apo fi kur; Shpejtësitë 
e lëvizjes së tij; Geofencing (zonat e lejuara për lëvizjet e 
mjeteve) etj.

Risia më e fundit “Teleshëndet”
Më 27 korrik, në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të 
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA në Tiranë, u zhvillua një 
mbledhje ku në fokus ka qenë shërbimi më i fundit që ofron 
kompania, Teleshëndet. Gjatë mbledhjes, u diskutua për 
të gjitha funksionalitetet teknike të aplikacionit dhe mbi 
modifi kimet e kërkuara për mirëfunksionimin e tij. Po ashtu 
u diskutua në lidhje me statusin dhe numrin e dosjeve pezull 
nga shëndeti privat. Hedhja e të dhënave nga spitalet/klinikat 
private (problemet dhe çfarë duhet ndryshuar në portal). Si 
dhe u diskutua strategjia e marketingut të TeleShëndetit.

Paketa e sigurimit “Jetë Plus”
SIGAL UNIQA Group Austria, kompania më e madhe dhe e 
besuar e sigurimeve, nëpërmjet siguracionit “Jetë Plus” sjell 
një mundësi unike për të marrë shërbime mjekësore në 
spitalet më të mira në Botë, nëse diagnostikoheni me një 
sëmundje serioze.
Kjo policë sigurimi mundëson:
–  Konfrmimi i diagnozës tuaj nga mjekë të huaj
–  Ndërhyrja kirugjikale dhe trajtimi jashtë vendit
–  Çdo procedurë që ju duhet për të qenë të sigurt se po merrni 
shërbimin mjekësor më të mirë në botë, pa u shqetësuar për 
organizmin apo për ta paguar.

Cilat Sëmundje mbulon kjo policë sigurimi?
–   Tumoret malinje (kanceri)
–   Ndërhyrjet kirugjikale në zemër (by pass dhe riparim ose 
zevendesim i valvulave koronare)
–   Ndërhyrjet kirugjikale në kokë
–   Ndërhyjret kirugjikale në shtyllën kurrizore
–   Transplantet nga një dhurues i gjallë

A i mbulon shpenzimet jashtë spitalit? PO
–   Procedura e gjetjes dhe pagesa e biletës së udhëtimit vajtje-
kthim për pacientin dhe një të afërm që e shoqëron
–  Procedura e gjetjes dhe pagesa e hotelit për pacientin dhe 
një të afërm që e shoqëron

–  100 euro në ditë për cdo ditë qëndrimi jashtë vendit

SIGAL UNIQA ngre Qendrën e Asistencës për Klientët
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, kompania lider në tregun e 
sigurimeve në Shqipëri dhe rajon, i jep një rëndësi të veçantë 
shërbimit ndaj klientit. Për t’i ardhur sa më mirë dhe sa më 
shpejt në kohë kërkesave të tyre, SIGAL UNIQA ka ngritur 
Qendrën e Asistencës për Klientët. Për çdo pyetje apo 
paqartësi që mund të ketë, klienti mund të kontaktojë 24 orë 
në ditë, 7 ditë të javës me specialistët e SIGAL UNIQA përmes 
Whatsapp-it në numrin: +355 68 606 2829, numrit fi ks: +355 
4 22 333 08, përmes rrjeteve sociale (Facebook, Instagram, 
Linkedin) si dhe në web-chatin e faqes zyrtare të kompanisë 
www.sigal.com.al.
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TREGU I SIGURIMEVE NË RAJON

Tregu i pensioneve vullnetare

Gjatë vitit 2021, në tregun e pensioneve  
operuan 4 fonde pensionesh vullnetare.
Fondi i Pensionit Vullnetar SIGAL 
udhëhoqi tregun për vlerën e aseteve neto 
(44.58%).

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 25.88 % të tregut. SIGAL UNIQA renditet gjithashtu e para edhe për pagesën e dëmeve duke 
paguar 34.83 % të dëmeve.

Tregu i sigurimeve të jetës

Që prej disa vjetësh, në tregun shqiptar 
të sigurimeve të jetës operojnë 4 kompani 
sigurimi. Edhe për vitin 2021 tregu u 
udhëhoq nga SIGAL Life UNIQA me 
52.74% e cila ka paguar 41.52% 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 para me rreth 12.50% të tregut për volumin e primeve si dhe ka paguar 11.08 % të dëmeve 
totale të tregut.

MAQEDONI E VERIUT 
Tregu i sigurimeve jo-jetë
Në tregun maqedonas të sigurimeve të jo-jetës operojnë 11 kompani. UNIQA a.d. u rendit në
vendin e treta për nga volumi i primeve të shkruara (10.63%).

Tregu i sigurimeve të jetës

UNIQA Life renditet e katërta në 
tregun maqedonas të sigurimeve të 
jetës (12.36%) në të cilin operojnë 5 
kompani.
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Tregu i sigurimeve të jetës
Në tregun kosovar të sigurimeve të 
jetës operojnë 2 kompani ndër të 
cilat SIGAL Life UNIQA Kosova
renditet e dyta me 29.61% të tregut 
për volumin e primeve dhe ka paguar 
36.64 % të dëmeve.

KOSOVË
Tregu i sigurimeve jo-jetë
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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 MKV Jo-Jetë
UNIQA Life MKV
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
Marina & Aviacioni 
Risigurime*
Pensione Vullnetare*
    TOTALI 

0                       5                       10                       15                       20                       25                       30                       35                     40                 45 

0          5          10          15          20          25          30           35          40          45          50           60           65          70          75          80         85  (në Euro)

AL

KS 

MKV

2021

2020

2019

2018

* 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

Marine dhe Aviacion 

Risigurime

Pensione

(në Euro)

Prime të shkruara sipas produkteve për vitin 2021

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

AL

9,773,734
22,524,681
 10,443,768 

650,471
222,660

4,660,996 
 48,276,309 

KS

      2,161,671 
 8,865,494 
 4,382,612 

 95,716

 
 15,505,493 

MKV

  3,676,989 
 11,390,281 
 5,357,638 

 239,684 

20,664,592

Grupi

 15,612,394 
 42,780,456 
 20,184,018 

 985,870 
 222,660

4,660,996 
 84,446,394 

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

            39,649,000                                        11,366,000   14,637,000         

2018

32,247,000
5,314,000 
2,088,000

10,509,000 
856,000

13,054,000 
1,583,000

65,652,000 

15,612,394

 42,780,456 

20,184,018 

985,870 

 222,660
SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA sh.a.

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara sipas 
Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

per vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

RAPORTI I 
AUDITUESVE
TE PAVARUR

42,908,654                                         13,150,914      15,788,908        

2019

34,899,661
5,884,561
 2,124,432 

 12,034,619 
 1,116,295 

 13,384,976 
 2,403,932 

 71,848,476 

2020

31,429,000
5,050,000 
2,357,000

12,204,000 
1,073,000

13,450,000 
2,970,000

68,533,000 

2021

37,453,000 
6,163,000
4,661,000 

14,070,000 
1,436,000 

16,642,000 
4,023,000 

84,446,000 

38,836,000                                               13,277,000                16,420,000         

 48,276,000                                             15,505,000                     20,665,000         

4,660,996 



3534

RAPORTI I AUDITUESVE
TE PAVARUR



3736



3938

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A 
Pasqyra individuale e flukseve te mjeteve monetare 
(te gjitha shumatjane ne mije Leke, perve<; kur eshte shprehur ndryshe) 

Te ardhura nga primet e shkruara bruto 
Prime te shkruara ceduar risiguruesit 
Prime te shkruara neto 

Ndryshimi ne rezerven e risiguruesit 
Te ardhura neto nga siguriml 

Te ardhura nga interesi 
Te ardhura te tjera 
Te ardhura neto 

Ndryshimi ne rezervat matematikore 
Humbjet dhe shpenzimet per rregullimin e 
humbjes 
Humbjet neto nga sigurim 

Shpenzimet e marrjes ne sigurim 
Shpenzime administrative 
Shpenzime te tjera operative 
Fitiml operativ 

Te ardhura/Humbja nga kursi i kembimit 
neto 
Fitimi para tatimit 

Tatim fitimi 
Fitimi i vitit 
Te ardhura te tjera gjitheperfshirese 
Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per 
vitin 

Shenime 
22 

23 

18 

18 

24 
25 
26 

27 

Per vitin e mbyllur 
me 31 dhjetor 

2021 
754,682 
(13,942) 
740,740 

1,429 
742,170 

59,280 
9,262 

810,712 

(146,947) 

{132,180) 
(279,127) 

(301,665) 
(100,329) 
(18,717) 
110,874 

(13,287) 
97,587 

(14,658) 
82,929 
17,573 

100,502 

Per vltin e mbyllur 
me 31 dhjetor 

2020 
624,968 
(9,415) 

615,553 

(394) 
615,159 

54,086 
4,740 

673,985 

(49,760) 

(146,797) 
(196,557) 

(242,300) 
(83,418) 
(13,076) 
138,634 

4,764 
143,398 

(21,516) 
121,882 
(13,157) 

108,725 

Shenimet ne faqet 5 deri ne 34 jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare individuale. 
2 
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SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A 
Shenime te pasqyrave financiare individuale per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2021 
(te gjitha shumatjane ne mije Leke, perve<; rasteve kur shprehet ndryshe) 

22. Primet e shkruara bruto

Primet e shkruara bruto sipas llojit te produktit jane detajuar me poshte: 

Sigurim Jeta per hua 
Sigurim Jeta me kursim 
Sigurim Jeta e kombinuar 
Totali 

23. Te ardhurat nga interesi

Te ardhurat nga interesi nga depozitat me afat 
Te ardhurat nga interesi nga investimet ne tetra me vlere 
Totali 

24. Shpenzimet e marrjes ne sigurim

Komisione ndermjetesit te agjenteve&broker 
Ndryshimi ne DAC 
Analiza mjekesore 
Policat e blera 
Totali 

25. Shpenzime administrative

Shpenzime personeli 
Sherbime te jashtme 
Shpenzime marketingu dhe promocioni 
Shpenzime amortizimi 
Shpenzime udhetimi dhe transporti 
Pasta dhe telekomunikacioni 
Totali 

26. Shpenzime te tjera operative

Shpenzimet per kontributin ndaj Autoritetit te Mbikqyrjes 
Financiare 
Humbje nga mosarketimi 
Taksa lokale 
Gjoba dhe penalitete 
Shpenzime te tjera 
Totali 

2021 
598,565 

90,788 
65,329 

754,682 

2021 
11,605 
47,675 
59,280 

2021 

292,469 
8,903 

232 
61 

301,665 

2021 
58,821 
17,396 
20,819 

2,680 
76 

538 
100,329 

2021 

9,853 
10 

1,408 
15 

7,431 
18,717 

Shenimet ne faqet 5 deri ne 34 jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare individuale. 

2020 
464,846 

96,394 
63,728 

624,968 

2020 
8,922 

45,164 
54,086 

2020 

224,879 
16,258 

709 
454 

242,300 

2020 
50,785 
12,007 
17,771 

2,379 
67 

409 
83,418 

2020 

7,606 

114 
15 

5,341 
13,076 

32 
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Raporti i Vetëvlerësimit

Raporti i Vetëvlerësimit hartohet në përputhje dhe në zbatim te parashikimeve të Ligjit nr. 
52, datë 22/05/2014 ‘Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit’, si edhe akteve nënligjore 
të ligjit, veçanërisht Rregullores nr. 18, datë 28/04/2015 ‘Për rregullat e organizimit të 
sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit.

Hartimi i Raportit
Raporti pasqyron gjendjen e veprimtarisë së shoqërisë më 31/12/2021.
Raporti merr parasysh zhvillimet e mëparshme, ecurinë dhe rezultatet e veprimtarisë 
gjatë vitit 2021 dhe gjithashtu parashikimet për vijushmërinë e zhvillimit të veprimtarisë 
në të ardhmen.

Shoqëria e sigurimit SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA Sh.A. është krijuar në vitin 2004 
me qëllim ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit në fushën e sigurimeve të Jetës.

Veprimtaria e shoqërisë
SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA ushtron veprimtarinë e sigurimit prej mbi 15 vitesh 
në tregun Shqiptar të sigurimeve të Jetës.
Në vitin 2021 shoqëria arkëtoi 754,682 milionë lekë prime sigurimi, për 46,111 kontrata të 
shitura.
Numri i të siguruarve ne fuqi më 31/12/2021 ishte 73,676.
Shuma mesatare e sigurimit për kontratë është 1.45 milionë lekë.

Produktet e Sigurimeve
Shoqëria ka zhvilluar dhe ofron në treg produkte që i shërbejnë konsumatorëve për 
mbrojtjen e interesave financiare si në rast humbje jete, po ashtu edhe në mbijetesë.
Produktet e shoqërisë janë hartuar duke pasur parasysh kërkesat e tregut Shqiptar, por 
edhe tregjet e vendeve të ngjashme në rajon dhe përvojën dhe ekspertizën e UNIQA 
International.
Në përgjithësi, duke pasur parasysh kushtet aktuale të tregut të investimeve, produktet e 
ofruara nga shoqëria janë relativisht të thjeshta dhe përmbajnë garanci të cilat realizohen 
plotësisht me potencialet financiare dhe administruese të shoqërisë.
Shoqëria mbështetet në marrëveshje risiguruese me shoqëri me klasifikim ‘A’ për rastet 
që kërkohet risigurim.

Produktet kryesore janë:
- Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit
- Sigurimi i Jetës me Kursim (Endowment)
- Sigurimi i Jetës së kombinuar 

Sigurimi i Jetës për Hua
Sigurimi i Jetës për Hua ze vëllimin kryesor në veprimtarinë e shoqërisë. Në vitin 2021 
të ardhurat vjetore nga primet ishin 600 milionë lekë (rreth 79.49% e të ardhurave të 
përgjithshme të shoqërisë), për rreth 43,879 kontrata të shitura.
Numri i të siguruarve ne fuqi për këtë portofol më 31/12/2021 ishte 69,930.
Shuma mesatare e sigurimit për kontratë është 1.29 milionë lekë.
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Sigurimi i Jetës me Kursim (Endowment)
Sigurimi i Jetës me Kursim është ofruar në treg fillimisht në vitin 2009, i ndërtuar në 
bashkëpunim me UNIQA Vienë.
Ky produkt ofrohet në disa variante:
- Sigurimi ‘Sot për Nesër’ (Endowment Klasik) 
- Sigurimi ‘Kasa për Fëmijë’ (Endowment i adoptuar për kërkesat familjare të investimit 
për fëmijët)
- Sigurimi ‘Karta e Besnikërisë’ (Endowment i adoptuar për kërkesat e sigurimit të 
punonjësve të një shoqërie)
Sigurimi i Jetës me Kursim në vitin 2021 ze rreth 12.30% të vëllimit të të ardhurave vjetore nga 
primet e sigurimit, për 93 milionë lekë prime për rreth 990 kontrata të shitura.
Numri i të siguruarve për këtë portofol më 31/12/2021 ishte 911.
Shuma mesatare e sigurimit për kontratë është 2.93 milionë lekë.

Sigurimi i Jetës së kombinuar
Sigurimi i Jetës së kombinuar ofrohet për grupe të siguruarish, kryesisht punonjës të një 
shoqërie ose organizate. Karakteristikë është përgjithësisht sigurimi i grupeve relativisht të 
mëdha me shuma sigurimi individuale të ulëta.
Ky portofol për vitin 2021 zë rreth 8.22% të vëllimit të të ardhurave vjetore nga primet e 
sigurimit, për 62 milionë lekë.
Numri i të siguruarve për këtë portofol më 31/12/2020 ishte 2,835.
Shuma mesatare e sigurimit për një person të siguruar është 11.87 milionë lekë.

Tregu i Sigurimeve
Tregu i sigurimeve të Jetës në Shqipëri është relativisht i vogël, 7.42% e tregut të përgjithshëm 
të sigurimeve. Në vitin 2021 vëllimi i përgjithshëm i të ardhurave nga primet e sigurimit të 
Jetës ishte rreth 1,431 milionë lekë.
Ndërkohë, tregu i sigurimeve të jetës përmban elementë stabiliteti si në drejtim të vëllimit 
vjetor dhe rritjes vjetore, po ashtu edhe në nivelin e primeve mesatare.
Tregu i sigurimeve të jetës në përgjithësi përmban lloje sigurimesh të ngjashme me ato të 
ofruara nga SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA.

Pozicioni i shoqërisë në tregun e sigurimeve
Shoqëria e sigurimeve SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA ka një pozicion të favorshëm në 
treg. Prej vitit 2007 e në vazhdim shoqëria ka pozicion kryesues në tregun e sigurimeve të 
Jetës.
Në vitin 2021 shoqëria zinte 52.74% të tregut të përgjithshëm të sigurimit të Jetës, përkatësisht 
sipas portofoleve:
- 61.2% të sigurimeve të jetës për hua
- 64% të sigurimeve të jetës me kursim (Endowment)
- 38.5% të sigurimeve të jetës së kombinuar
Pozicioni i shoqërisë në treg është rezultat i punës profesionale dhe plotësimit të garancive 
siguruese kontraktore.
Gjithashtu, mbështetja e vazhdueshme nga strukturat përkatëse të SIGAL Shqipëri dhe UNIQA 
Vienë kanë luajtur dhe do të luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e veprimtarisë së shoqërisë.

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.
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SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A 
 (të gjitha shumat jane në mijë Lekë, përveç kur është shprehur ndryshe) 
 
 

      Aftësia paguese 
Shuma e kërkuar e fondit të garancisë në përputhje me ligjin nr. 52/2014 “Mbi aktivitetin e sigurimit dhe të 
risigurimit”, duhet të jetë më e madhja ndërmjet 1/3 të nivelit të aftësisë paguese dhe 370,000 mijë Lekë 
(Fondi i garancisë). Niveli aktual i fondit të garancisë më 31 dhjetor 2021, është brenda nivelit të kërkuar. 

Aftësia paguese më 31 dhjetor 2021 është si më poshtë: 

 

   
Shuma në 
’000 Lekë  

1 Kapitali aksionar i paguar (derdhur)  370,000 
2 Rezervat që nuk u korrespondojnë përgjegjësive të marrjes në sigurim:   
 Rezerva ligjore   
 Rezerva të lira.   
3 Rezerva e sigurisë, që nuk i përket drejtpërsëdrejti kontratave të sigurimit në fuqi 

ose atyre që kanë qenë në fuqi  
252,175 

 
4 Fitime të mbartura:  88,884 
 Të mbartura nga vitet e mëparshme,  5,955 
 Fitime të pashpërndara për vitin ushtrimor.  82,929 
5 Me kërkesën e shoqërisë së sigurimit dhe paraqitjen prej saj të provave të 

mjaftueshme, rezervat (plus vlerat) e fshehura që rrjedhin nga nënvlerësimi i 
aktiveve, për aq sa këto rezerva (plus vlera) të fshehura nuk kanë natyrë jo të 
zakonshme   

6 Vlera e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara sipas bilancit:  6,870 
 
7 Rezerva që rezultojnë nga rivlerësimi i aktiveve:  58,927 
 Totali (1 + 2 + 3 + 4 + 5 – 6 + 7)  783,753 
 Niveli aktual i aftësisë paguese  783,753 
 Niveli i kërkuar i aftësisë paguese   194,902 
 Niveli i kërkuar i fondit të garancisë   370,000 

Niveli aktual i Fondit të garancisë prej 371,448 mijë Lekë më 31 dhjetor 2021 është brenda niveleve të 
kërkuara (2020: 374,105 mijë Lekë). 

 

Administrimi i kapitalit: 
 
Objektivat kryesore të Shoqërisë për menaxhimin e kapitalit janë: 

• të jetë në përputhje me kërkesat nga entet rregullatore Shqiptare për tregun e sigurimit 

duke mbajtur kapital mbi limitin e kërkuar; 

• të sigurojë mundësinë e vijimësisë së aktivitetit të Shoqërisë në mënyrë që ajo të mund të 

gjenerojë fitime për aksionerët dhe përfitime për grupet e interesit të tjera. 

Sipas seksionit III “MJAFTUESHMERIA E KAPITALI” te Ligjit Nr. 52/2014 "Për sigurime dhe 

risigurime", 

Shoqeria duhet te ruaje sipas Nenit 80 “Niveli i kërkuar i aftësisë paguese” pika 2: 

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A 
 (të gjitha shumat jane në mijë Lekë, përveç kur është shprehur ndryshe) 
 
 
 Niveli i kërkuar i aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit është vlera më e lartë midis fondit të 

garancisë, sipas përcaktimeve të nenit 81, dhe 150 për qind të kufirit minimal të aftësisë paguese, 

të llogaritur sipas parashikimeve të këtij ligji dhe akteve të Autoritetit. 

Dhe sipas Nenit 81 “Fondi i garancisë” pika; 

) fondi i garancisë së një shoqërie sigurimi nuk mund të jetë më i ulët se 370 milionë lekë, nëse 

shoqëria e sigurimit ushtron veprimtari sigurimi të jetës, sipas klasifikimit të seksionit B, të aneksit 

I, bashkëlidhur këtij ligji; 

 

Në përputhje me ligjin shqiptar Nr. 52/2014 "Për sigurime dhe risigurime", datë 4 korrik 2014, 

Shoqëria e sigurimit është e detyruar të përmbush kërkesat e nenit 80 dhe 81 ku gjatë gjithë 

veprimtarisë së shoqërisë, kapitali I shoqërisë nuk duhet të jetë më i ulët se niveli i kërkuar I 

aftësisë paguese të shoqërisë. Niveli i kërkuar i aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit është 

vlera më e lartë midis fondit të garancisë, sipas përcaktimeve të nenit 81, dhe 150 për qind të 

kufirit minimal të aftësisë paguese, të llogaritur sipas parashikimeve të këtij ligji dhe akteve të 

Autoritetit.  

Nga llogaritja e nivelit te kerkuar dhe aktual te aftesise paguese te shoqerise, rezulton se Shoqeria 

ka keta tregues ne mbyllje te vitit 2021: 

      -Treguesin e mjaftueshmerise se kapitalit:  206 %   

-Treguesin e likuiditetit: 1.11  

      -Treguesit ne mbulimin e provigjioneve teknike: 123.09 % 
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Pjesëmarrje të Shoqërisë 
në kapitalin e shoqërive të tjera
Më 15 Dhjetor 2010, SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA nënshkroi marrëveshjen për 
blerjen e aksioneve të SH.A.F.P. SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA (‘filiali’) në masën 51% 
të aksioneve.
Filiali është një entitet shqiptar që administron një fond vullnetar pensionesh me 
kontribut të përcaktuar (Fondi Vullnetar i Pensioneve SIGAL).

Sistemi qeverisës i Shoqërisë

Parimi

Sistemi qeverisës bazohet në parimin e administrimit të sigurtë dhe të kujdesshëm 
të veprimtarisë, në përputhje me natyrën, vëllimin dhe nivelin e kompleksitetit të 
veprimtarisë së biznesit, nepermjet  nje ndarje të përshtatshme dhe caktim të qartë të 
përgjegjësive ndermjet strukturave te brendshme te kompanise. 

Baza ligjore

Shoqëria e ka organizuar sistemin qeverisës duke u bazuar në legjislacionin vendor, 
Statutin e Shoqërisë si edhe standardet e udhëzimet e brendshme të shoqërisë e 
aksionarit Austriak UNIQA Osterrich Versicherungen.

Struktura qeverisëse

Në përputhje me parashikimet ligjore, struktura qeverisëse e Shoqërisë është e 
organizuar sipas sistemit me dy nivele.

Organet e Shoqërisë janë:

- Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve
- Këshilli Mbikqyrës
- Bordi Drejtues
- Sistemi i Kontrollit te Brendshem
- Strukturat e tjera operacionale 

Përgjegjësitë kryesore të Asamblesë janë:

- ndryshimi i Statutit të Shoqërisë
- zgjedhja / shkarkimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës
- zgjedhja e auditorit të jashtëm
- vendime të lidhura me kapitalin
- miratim bilanci
- vendimi për shpërndarjen e fitimit.

15,741,315 1,043,900,000 2,825,000 270,105,378

1 Zjarri / Fire 8,848,063 585,000,000 1,280,000 171,648,091
2 G. Kontrate / Contract Guarantee 707,943 72,000,000 120,000 0
3 G. Oferte / Offer Guarantee 81,746 4,500,000 45,000 0
4 CAR 1,754,074 117,000,000 610,000 11,602,987
5 Pergjegjesi / Laibility 2,515,990 180,000,000 340,000 43,427,150
6 Banka CIS-CIT 1,083,270 80,000,000 430,000 0
7 Bujqesi & Blegtori / Farming insurance 750,228 5,400,000 0 43,427,150

37,541,068 2,454,000,000 7,150,000 636,648,490

1 TPL 30,145,732 1,934,000,000 6,200,000 501,405,014
2 Kufitare 1,605,209 70,000,000 950,000 5,141,245
3 K. Jeshil 5,790,128 450,000,000 0 130,102,231

4,751,770 240,000,000 1,350,000 88,680,517
1 Kasko / CASCO 4,751,770 240,000,000 1,350,000 88,680,517

7,961,219 442,000,000 2,513,917 113,036,048

1 Shen. Udhetim / Travel insurance 1,059,389 90,000,000 137,917 11,472,403
2 Shendet Privat / Private health 4,997,226 292,000,000 2,259,000 21,758,123
3 Aks. Personale / Personal Accident 1,904,603 60,000,000 117,000 79,805,522

1,819,115 160,700,000 250,000 15,796,786

1 H & M 85,742 10,500,000 0 0
2 P & I 107,264 12,500,000 0 319,198
3 Mall Transport / Cargo 799,723 36,500,000 250,000 15,477,588
4 Avione / Aiation insurance 826,387 101,200,000 0 0

67,814,487 4,340,600,000 14,088,917 1,124,267,219

1 Life Regular Premium 9,750,064 405,000,000 2,000,000 273,237,388
2 Life Single Premium 3,233,801 300,000,000 0 48,218,362

12,983,865 705,000,000 2,000,000 321,455,750

0 0 0 0
253,142 31,000,000 0 0

81,051,494 5,076,600,000 16,088,917 1,445,722,969

SHAFP
TOTAL JETA                                                      

Risigurime / Reinsurance
TOTAL SIGAL GROUP

PASURIA                                 

MOTORIKET E DETYRUESHME         

MOTORIKET VULLNETARE 

SHENDETI                                                          

MARINA E AVIACIONI                                        

TOTAL SIGAL JO-JETA                                

Grupi                                 
(EUR)

Buxheti për vitin 2022 Sigal Grup

AL (ALL) KS (EUR) MK (DEN)Produktet e sigurimit  

Objektivat 2022
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Aksionerët e Shoqërisë janë:

- UNIQA Osterrich Versicherungen    1 aksion
- SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a pjesën tjetër të aksioneve.

Këshilli Mbikëqyrës

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës janë:
- Andreas Brandstetter Kryetar
- Wolfgang Kindl  Anëtar
- Erhard Busek  Anëtar
- Georgios Bartzis                 Anëtar
- Gerald Müller  Anëtar

Këshilli mbikëqyr Bordin Drejtues të Shoqërisë dhe mblidhet rregullisht çdo tre muaj.

Përgjegjësitë kryesore të Këshillit Mbikqyrës janë:

- emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Bordit Drejtues
- mbikqyrja e veprimtarisë së Shoqërisë
- miratim i Njesise se Auditit te Brendshem dhe Komitetit te Auditimit 
- miratim i raporteve te Njesise se Auditit te Brendshem dhe te Komitetit te Au-
ditimit
- miratimi i rregullave proceduriale
- miratimi i rezolutave të Asamblesë së Përgjithshme
- miratimi i rregulloreve të brendshme.

Bordi Drejtues

Përgjegjësitë kryesore të Bordit Drejtues janë:

- përfaqësimi i Shoqërisë në marrëdhënie me palë të treta
- administrimi i veprimtarisë së Shoqërisë
- raportimi në Këshillin Mbikqyrës
- çdo çështje tjetër sipas Statutit të Shoqërisë.

Bordi Drejtues i Shoqërisë përbëhet nga:

- Edvin Hoxhaj  Drejtor i Përgjithshëm (Administrator)

Drejtuesit kryesorë të Shoqërisë janë:
- Fjola Dabulla  Drejtor Teknik
- Edmira Madani Drejtor Financë / Investime
- Oriana Zaçaj  Aktuare
- Vangjel Dhuci Drejtor Marketing

ASAM
BLEA                                            

BORDI 
MBIK

KOMITET
I                                              

DREJT

AKTUARI ZYRA E PARANDALIMIT TE 
PASTRIMIT TE PARAVE

Zyra e investimeve Zyra e informatizimit

Zyra e trajnimit Zyra e risigurimit

Zyra e reklamës Zyra e trajtimit të 
dëmeve

DREJTORIA 
MARKETING DREJTORIA TEKNIKE

Zyra e shërbimit të 
klientëve e kërkimit të 

tregut

Zyra e marrjes në 
sigurim

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA

ASAMBLEJA E AKSIONEREVE

BORDI MBIKQYRES

NJESIA E AUDITIMIT TE 
BRENDSHEM

DREJTORIA LIGJORE DHE 
COMPLIANCE

DREJTORIA E 
FINANCES/INVETS.

DREJTORIA                           
E SHERB. PERGJ.

Zyra ligjore Zyra Kontabël Zyra e administrimit të  
personelit

KOMITET               
AUDITIMI

DREJTORI  I PERGJITHSHEM

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve

Aksionerët ushtrojnë të drejtat e tyre në Asamblenë e Përgjithshme në përputhje me 
parashikimet ligjore përkatëse.

Asambleja e Përgjithshme mblidhet një herë në vit për mbledhje të zakonshme të 
asamblesë.

Asambleja mblidhet në mbledhje të jashtëzakonshme të asamblesë nëse kërkohet.

Përgjegjësitë kryesore të Asamblesë janë:
- ndryshimi i Statutit të Shoqërisë
- zgjedhja / shkarkimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës
- zgjedhja e auditorit të jashtëm
- vendime të lidhura me kapitalin
- miratim bilanci
- vendimi për shpërndarjen e fitimit.

Organigrama
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Drejtoria e Përgjithshme / Headquarter
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

Tiranë 1
Blv. “:Zogu I’, pll. Diplomatëve, nr. 57 
Tel. (+355) 2233 308

Tiranë 2
Rr. “Ukraina e Lirë”, pas Kullave Binjake
Tel. (+355) 44 511 666

Tiranë 3
Blv. “Gejrgj Fishta”, Komplekti Delijorgji
Tel. (+355) 44 330 171

Tiranë 4
Rr. “Elbasanit”, përballë ish- 7xhuxhat
Tel. (355) 68 40 81979 

Tiranë 6
Rr. “Sotir Caci”, pranë Freskut 
Tel. (355) 67 201 2309

Tiranë 7
Rr. “Teodor Keko”, pranë Astir
Tel. (355) 69 409 6371 

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

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

Durrës 1
L. nr. 3, rr. “Skënderbej”, 
qendra e Biznesit Monun
Tel. (+355) 522 31047

Durrës 2
Rr. “Tregtare”, Nr.42, Blv. Kryesor
Tel. (+355) 69 365 7105

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

Elbasan 2
L. “ Kongresi Elbasanit”, Rr. “Baki 
Kongoli”, shatërvani kryesor
Tel: (+355) 69 40 96 303

Fier 1
L. “1 Maji”, Rr. Jani Bakalli, 
tek Kupola Center
Tel. (+355) 69 209 3814

Fier 2
L. “Apollonia”, blv. “Jakov Xoxa”, 
pll. 1, shk. 4
Tel. (+355) 342 23035

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

Gjirokastër 1
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 1
L. “Vojo Kushi”, Rr. “Çlirimi”, 
pranë teatrit “MIgjeni”, Kati II
Tel (+355) 222 44429

Shkodër 2
L. ”V.Shanto”, Rr.”Çajupi” , pll. 
Fishta 2
Tel. (+355) 222 49680

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

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