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Rreth INSIG Jetë 

 Kompania INSIG Jete sh.a, mund te konsiderohet kompania me e re e tregut 
Shqiptar te sigurimeve, pasi 2017 ish vi� i pare i operimit ne treg ne menyre 
te pavarur.  

 Kijuar nga ndarja e ak�vite�t te INSIG sh.a ne Jete dhe Jojete, INSIG Jete, 
mori me vete historine dhe zhvilloi eksperiencen shume vjecare te INSIG-ut, 
duke e fuqizuar dhe pershtatur ate me nevojat dhe sfidat e zhvillimit te 
tregut te sigurimeve ne pergjithesi dhe a�j te Jetes ne vecan�, por sidomos 
duke fituar sfiden e kalimit nga nje kompani me kapital dhe mentalitet 
shteteror ne nje kompani me sjellje dhe qasje private. 

 INSIG Jete, ushtron ak�vite�n e saj sigurues, ne pershtatshmeri dhe 
perputhje me kriteret e legjislacionit Shqiptar per Sigurimet dhe 
Risigurimet, sipas licences Nr 4/2000 date 27/12/2016, aprovuar nga 
Autorite� I Mbikqyrjes Financiare.   

 E paisur me NUIS: L71325020H, INSIG Jete ka te drejten te ushtroje 
veprimtarine e saj sigurese ne te tera klasat e Sigurimit te Jetes qe njeh ligji 
Shqiptar i sigurimeve. 

 Gjate ke�j vi� te pare te ak�vite�t, Impenjimi ynë kryesor ishte ngritja e 
strukturave efikase dhe opera�ve per funksionimin operacional te 
shoqerise si dhe permiresimi dhe konsolidimi i nje situate financiare te 
shendetshme, pa harruar qellimin kryesor te sherbimit ndaj klien�t. 

 Përmbushja sa më mirë e nevojave  dhe kërkesave te klienteve, duke 
projektuar dhe përmirësuar oferten tonë, duke përfshirë zgjidhje për cdo 
rast të dedikuar, ka qene synimi dhe fokusi yne gjate ke�j vi�, duke 
shpresuar qe me sherbimin tone, te kemi ndikuar sado pak pozi�visht në  
jetën e klientëve tanë, qofshin keta, individëve, familje apo edhe kompani.  
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          Perberja e kapitalit 

Eurosig Group, ish aksioneri i vetem i kompanise INSIG Jete, kur ajo nisi 
ak�vite�n ne Janar 2017.   

Në Maj 2017 ne perberjen e kapitalit te INSIG JETE sh.a u perfshine dhe 
perfaqesuesit e Balfin Group dhe Kastra� Group, duke e ndryshuar si ne 
vijim strukturen e aksioneve:          

      

          Drej�mi i Shoqerise 

INSIG Jete sh.a.,  eshte organizuar dhe funksionon si nje shoqeri tregtare 
me nje nivel drej�mi.  Organet qeverisese jane: 

 Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve 
 

 Keshilli I Administrimit 
Kreshnik DIBRA      – kryetar 
Elvana MINO           - anetare/ Drejtore Ekzeku�ve 
Natasha DHOQINA - anetare 
Blerina DAKA           - anetare 
Desara LIKO             - anetare 

45%

45%

10%

Aksioneret

Samir Mane

Shefqet Kastra�

EUROSIG GROUP



5 
 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli Administrimit/ 
Administratori Ekzeku�v 

Audi� 

Dept Marrjes Sig dhe 
shitjes 

Sektori shende�t 

Sektori  Bankave 

Sektori Aksidenteve 

Produktet e Reja 

Marke�ngu 

Dept Finances dhe 
rriskut 

Financa 

Demet 

Administrimi 

Human resourse 

Aktuari Ligjori IT 

Komite� i Audi�mit 

Asambleja e Aksionareve 

Degët INSIG JETE 



6 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vizioni 

 
Ngritja e imazhit të një kompanie të re, të përqëndruar në atributet e cilësisë dhe 
të besimit, që ofron shumëllojshmëri produktesh bashkëkohore sigurimi. 

 
Misioni 
 
Misioni i kompanisë INSIG Jeta sh.a, është që brenda një periudhe 3- 4 vjeçare të 
jetë një nga kompanitë udhëheqëse në tregun Shqiptar duke u mbështetur në: 

� staf teknik, profesional e me përvojë disa vjeçare në fushën e sigurimeve; 
� supor�n e kompanive më të njohura në tregun e risigurimeve; 
� produkte të standarteve bashkëkohore; 
� një poli�kë të qartë marke�ngu; 
� një sistem dinamik shpërndarjeje me bazë ndarjen gjeografike dhe 

segmen�min e tregut. 
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           Vlerat tona 

 Besueshmeria: Ne ndërtojme raporte besimi në terma afatgjatë me 
klientët, qofshin këta individë, familje apo kompani.  

 Përshtatshmëria: Dimë të paraprijmë dhe të plotësojmë kërkesat, duke 
personalizuar zgjidhjet op�male në bazë të nevojave të klientëve. 

 Aksesueshmëria: Mundohemi te krijojme nje oferte sa me te thjeshte per 
t’u kuptuar dhe per perdorur. Gjithmonë të disponueshëm dhe me një 
kosto konkurruese në treg. 

 Sherbimi:  Sigurojmë arritjen e rezulta�t duke performuar ne menyren më 
të mirë të mundshme. 

 Impenjimi: Me disipline dhe integritet, ne japim maksimimumin tone, per te 
mbajtur dhe realizuar prem�met. 

 Vleresimi: Ne promovojmë diversite�n dhe investojmë tek punonjësit tanë, 
duke favorizuar të mësuarit e vazhdueshëm dhe rritjen profesionale per te 
krijuar një ambjent transparent në punë, bashkëpunues dhe të 
aksesueshëm nga të gjithë. Rritja e njerëzve tanë garanton të ardhmen e 
kompanisë tonë në vazhdimësi.  
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Tregues te ak�vite�t 2017 

 

   

 

 

                      

+ 47% 
rritje ne 
prime

+ 4 % 
market 
share

49 mil 
ALL      fi�m

Kapitalet e veta 
+11%

Mbulimi i 
Provigjoneve 114%

Mja�ueshmeria e 
Kapitalit +27 mil ALL

Tregues mesatar 
vjetor i likuide�t 

9.5

Numri i degeve: 
6 Dege

Primi i vi�t: 
168 mil ALL

Numri i 
klienteve: 

21,000

Demet e 
paguara ne total: 

42 mil ALL
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Objek�vat Strategjike 

 
 

 Krijmi brenda nje periudhe rela�visht te shkurter te avantazheve 
konkuruese lehtesisht te iden�fikueshme nga publiku; 
 

 Krijimi i nje profili dhe imazhi te vecante ne tregun e sigurimeve; 
 

 Rritja e kompanise, nepermjet penetrimit ne tregjet e reja; 
 

 Respek�mi i parimeve te biznesit, i kuadrit ligjor dhe rregullave te 
percaktuara te industrise; 
 

 Sherbimi me standard, cilesi dhe korrektese i klien�t. 
 

 Inves�mi në zhvillimin profesional të punonjësve, per ta shnderruar INSIG 
Jete ne kompanine e zgjedhjes se pare. 
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RAPORTI VJETOR I AUDITIMIT TË BRENDSHËM  
 

 Baza ligjore   

Njësia e Audi�t të Brendshëm gjatë ushtrimit të veprimtarisë mbështetet në ligjet dhe aktet nën 
ligjore të mëposhtme te cilat rregullojne Veprimtarine e Shoqerise INSIG Jete sh.a, me qëllim arritjen 
e objek�vave në ushtrimin e funksionit të vet.   

• Ligji Nr.52 datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit.  
• Statu� I Shoqerise miratuar me Vendimin Nr.115 date 27.07.2017 nga Bordi I Autorite�t te 

Mbikeqyrjes Financiare (AMF ). 
• Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin e Shoqerise INSIG JETE sha, miratuar me Vendimin 

nr.4 date 07/12/2017 te Keshillit te Administrimit. 
• Rregullorja “Për procedurat dhe parimet minimale në lidhje me kontrollin e brendshëm dhe 

aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërisë së sigurimit” miratuar me vendim të Bordit 
të AMF nr. 135 datë 31.10.2014.  

• Rregullorja “Për veprimtarinë e Njësisë së Audi�t të Brendshëm dhe Komite�t të Audi�mit në 
shoqërinë e sigurimit” miratuar me vendim të Bordit të AMF nr. 153 datë 23.12.2014 te AMF.  

• Ligji nr.10296 date 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 
• Ligji Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” i ndryshuar.  
• Manuali I Audi�mit te Brendshem I Ministrise Financave. 
• Standartet Profesionale Kombetare dhe Nderkombetare te Audi�mit. 

 
 Organizimi i Burimeve Njerëzore dhe Financiare të Audi�t të Brendshëm  

  
Audi� i brendshëm vepron në zba�m të ligjit nën cilësinë e një strukture të posaçme. Audi� i 
brendshëm është punonjës i shoqërisë i emëruar në Njësinë e Audi�t të Brendshëm. Njësia e 
Audi�t ushtron detyrën në mënyrë të pavarur dhe të integruar duke vlerësuar procesin e 
qeverisjes, administrimit të rrezikut brenda shoqërisë. Audi�met për vi�n 2017 janë kryer nga një 
auditues i emëruar nga  Këshilli I Administrimit. Audituesi i brendshëm i Shoqërisë ka profil 
ekonomist dhe një përvojë pune prej 25 vitesh në fushën e sigurimeve. Angazhimi në shoqërinë 
INSIG Jete sh.a në rolin e audi�t të brendshëm është prej fillimit te vi�t 2018,angazhim ky qe ka 
vijuar nga ndarja e Shoqerise  INSIG sha ne INSIG Jete dhe Jo Jete. Eksperienca e gjatë në fushën e 
sigurimeve dhe atë financiare ndihmon në realizimin me profesionalizëm të punës brenda 
Shoqërisë. Audi�met  janë kryer në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi si dhe në 
mbështetje të programit vjetor të miratuar nga Këshilli Administrimit.  

Njesia e Audi�mit te Brendshem është njohur dhe përshtatur me kërkesat në ndryshim të ligjeve dhe 
rregulloreve të brendshme si dhe në metodologjinë, planifikimin dhe përdorimin e teknologjisë së 
informacionit.  
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Ne zba�m te planit vjetor te  Audi�mit te brendshem per vi�n 2018, miratuar me Vendim te 
Keshillit te Administrimit Nr.5 date 26/12.2017, Audituesi ka qenë i angazhuar plotësisht për të 
kryer audi�me pranë shoqërisë INSIG JETE sh.a. Buxhe�t financiar i njësisë së audi�mit përbëhet 
nga shpenzimet për paga, sigurime shoqërore, dieta dhe shpenzime trajnimi përfshirë në zërat 
përkatës të planbuxhe�t në kuadrin e gjithë stafit të Shoqërisë.  

 Objek� i Audi�t të Brendshëm  

Objek�vi i audi�t të brendshëm konsiston në kontrolle të thelluara dhe tema�ke, pranë 
Departamenteve dhe degëve përkatëse në kohë dhe me efek�vitet për të bërë të mundur vlerësimin 
e rreziqeve në kohë si dhe te garantojne se :  

- Risqet iden�fikohen dhe menaxhohen në mënyrën e duhur.  
- Ndërveprim midis drejtorive, sektorëve dhe degëve në rrethe.  
- Informacioni financiar, menaxherial dhe operacional është i saktë dhe i besueshëm në 

kohë.  
- Kryerja e detyrave nga punonjësit është në përputhje me poli�kat, standardet, procedurat 

dhe ligjet e rregulloret në fuqi.  
- Burimet sigurohen dhe përdoren me evidencë.  
- Përmirësim i vazhdueshëm në procesin e kontrollit të brendshëm.  
- Çështjet e rëndësishme legjisla�ve dhe rregullatorë që kanë ndikim në Shoqërinë INSIG  
- JETE sh.a janë pranuar dhe adresuar siç duhet. 
 

 Misioni i Audi�t të Brendshëm  
 

 Misioni i audi�t të brendshëm është të  jape siguri dhe keshilla per Menaxhimin dhe Keshillin e 
Administrimit per te permiresuar  veprimet e strukturave varese, ne drej�m te shitjes, demeve, 
perputhshmerise bazes rregulla�ve etj. Këtë mision audi� e realizon duke:  

a) Kryer kontrolle të pavarura bazuar në standardet profesionale të miratuar.  
b) Ndihmuar menaxhimin, ofruar analiza, rekomandime këshillime dhe informacion të lidhur 

me njësitë që ka auditur.  
c) Mbështetur drejtuesit për arritjen e objek�vave.    

Njësia e audi�t të brendshëm nën cilësinë e një strukturë të posaçme kryen funksione në mënyrë të 
pavarur dhe objek�ve duke dhënë një opinion të specializuar në funksion të përmirësimit të 
veprimtarisë së shoqërisë. Në përfundim të procesit të audi�mit jepen rekomandime dhe propozime 
për të përmirësuar funksionimin aty ku rezulton e nevojshme.   
  
 Analiza e Veprimtarisë së Audi�t të Brendshëm  

  
Në lidhje me burimet e kontrollit për ushtrimin e veprimtarisë gjatë vi�t 2017, audi�mi është kryer 
bazuar në planin vjetor të miratuar nga Këshilli Administrimit. Kontrolli i ushtruar është fokusuar në 
analizën e proceseve, risqeve dhe të dhënave të grumbulluara në dokumentacionin që shoqëria INSIG 
JETE sh.a përdor. Per vi�n 2017, Gjithsej janë kryer 4 misione audi�mi. Plani i Veprimatrise  Audi�mit 
te Brendshem  per vi�n 2018 eshte fokusuar ne rrisqet dhe ne funksionimin e sistemeve kryesore te 
Shoqerise :  

  



12 
 

- Menaxhimi I Rriskut, baza rregulla�ve ne INSIG JETE sha,  
- Perputhshmeria me Rregulloret ne lidhje me Ak�vet ne Mbulim te Rezerves Teknike dhe 

Matema�ke, Marzhi i A�esise Paguese, 
- Debitoret dhe Llogarite e arketueshme, monitorimi dhe ekspozimi I tyre, 
- Demet e ndodhura te Sigurimit, 
- Rapor�mi Financiar dhe kontabilite�, 
- Sistemi I Informacionit dhe Teknologjise, 
- Prime te shkruara / ceduara ne risigurim, 
- Procedurat e rekru�mit dhe të largimit të punonjësve;  
- Administrimin e policave të shitura ne qendër dhe në degët e INSIG JETE sha,   
- Administrimin e arshivë/protokollit,  
- Parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit; - etj.,  

Raportet e audi�mit jane hartuar ne perputhje me Manualin e Audi�mit te Brendshem si persa I 
perket forma�t raportues (struktures se raporteve te audi�mit) ashtu edhe persa I perket 
permbajtjes. 

 Në fund të çdo rapor� janë lënë rekomandimet e dhëna nga audi�mi te cilat jane pranuar nga 
Menaxhimi.   

  
 Analiza e misioneve të audi�t  

  
Gjatë vi�t 2018 misionet e audi�mit janë kryer në INSIG JETE sh.a Qendër ku Shoqëria ushtron 
ak�vite�n e saj kryesor. Në disa prej misioneve të realizuara janë konstatuar elementë për t’u 
përmirësuar dhe për secilën nga ato janë dhënë rekomandimet përkatëse të cilat janë pranuar nga 
Menaxhimi. Audi�met gjatë vi�t 2018 janë kryer te plota ne fushat si me poshte:    

 Sistemi I perputshmerise me bazen rregulla�ve te Shoqerise INSIG JETE sha, Mjedisi ne te cilen ajo 
vepron per funksionimin e Kontrollit te Brendshem. 

1. Sistemi I marrjes ne sigurim dhe risigurim per Produktet e Jetes , janë ushtruar kontrolle në 
lidhje me prak�kat e marjes në sigurim, plotesimi I dokumentacionit dhe zba�mi I udhezimeve  
të marrjes ne sigurim dhe risigurim  

2. Sistemi I Vleresimit dhe traj�mit te Demeve te jetes, janë ushtruar kontrolle në lidhje me 
traj�min e ngjarjeve të sigurimit në zba�m te ligjshmërisë dhe plotësimit të dosjeve të dëmeve 
si dhe nga ana teknike rezulton që dokumentacioni që përmban çdo dosje e paguar është i plotë 
dhe në përputhje me kërkesat e ligjit. Gjithashtu përditësimi i bazës së të dhënave në regjistrin 
e dëmeve kryhet në mënyrë kronologjike dhe të rregullt.  
 

Kontrolle të tjera me objekte të veçanta  

- Kontroll mbi procedurat në lidhje me rapor�met/deklarimet online dhe besnikërisë së 
informacioneve financiare pranë organeve rregullatore.  

- Kontrolli i parandalimi të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  
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- Kontrolli mbi procedurat e administrimit të arshiv/protokollit.  
- Kontrolle tema�ke.  
- Etj.  

për të cilat nuk janë vërejtur mangësi.  

 Pohimi i pavarësisë  
  
Audi�mi i brendshëm kryhet sipas kuadrit ligjor e rregullator dhe nuk i është nënshtruar asnjë ndikimi 
tjetër nga individë qofshin dhe në pozicion drejtues brenda shoqërisë. Audituesi i brendshëm 
respekton rregullat e e�kes dhe të sjelljes brenda shoqërisë. Audituesi mban qëndrim të paanshëm 
dhe i shmanget konflik�t të interesit. Audi� i brendshëm si funksion themelor për sistemin e kontrollit 
të brendshëm në Shoqërinë INSIG JETE sh.a ka funksionuar si një njësi e pavarur që prej krijimit të 
Shoqërisë. Në përshtatje të formës dhe funksionimit është ngritur njësia e audi�t të brendshëm në 
përputhje me rregulloren e miratuar. Puna e audi�t të brendshëm ka qenë në përputhje me poli�kën 
ligjore dhe rregullat për pajtueshmërinë ligjore. Referuar një programi metodologjik, kronologjik, 
gjithëpërfshirës adekuat audi� ka raportuar me shkrim dhe me efek�vitet punën e kryer pa u ndikuar 
nga organizimi..   

  
 Plani i audi�mit për vi�n 2019  

  
Objek�vat e planit të audi�mit për vi�n 2019 do të arrihen nëpërmjet harmonizimit të kontrolleve të 
thelluara dhe tema�ke, duke kryer vlerësimin e rreziqeve në kohë dhe me efek�vitet. Në përcak�min 
e risqeve me të cilat do të haset shoqëria gjatë vitit 2018 do të bazohemi kryesisht në risqet e hasur 
gjatë vi�t të shkuar si dhe ne rekomandimet e dhëna nga organet rregullatore.  

Gjatë vi�t 2019 fushat që do të auditohen do të jenë ato prioritare dhe ato me rrisk të lartë:  

Kontrolle prioritare  

• Audi�mi i përputhshmërise së proçedurave në zba�m të Ligji Nr.52 datë 22.05.2014 “Për 
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit. Kontroll mbi përputhshmërinë e akteve ligjore dhe 
nënligjore në përgjithësi të rregullatorëve, si dhe ato fiskale.  

• Zba�mi i vendimeve të nxjerra nga Këshilli I Administrimit, udhëzimet e brendshme të 
shoqërisë INSIG JETE sh.a si dhe udhëzimet e Autorite�t të Mbikëqyrjes Financiare.  

• Zba�mi i proceduarave të ruajtjes dhe administrimit të policave të sigurimit si dhe vlerave të 
tjera monetare dhe materiale, dokumen�mi i tyre.  

• Administrimi i policave të shitura të sigurimit, rakordimi i primeve me kontabilite�n, llogaritja 
e shpenzimeve të marrjes në sigurim, efek�vite� i këtyre shpenzimeve, zba�mi i udhëzimit të 
marrjes në sigurim.  

• Marja në sigurim, tarifimi dhe administrimi i produkteve të sigurimit të jetës, inventarizimi i 
policave të shitura dhe ato gjendje si në qënder dhe në deget ku ushtrohet ak�vite� i shoqërisë, 
kontratat e bashkësigurimit, kontratat fakulta�ve.   
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• Prak�kat e ngjarjeve të sigurimit, zba�mi i ligjit dhe i udhëzimeve të brendshme, likuidimi i tyre.  
• Treguesve kryesorë të pasqyrave financiare, raportet sta�s�kore dhe kontabël, analiza e 

shpenzimeve administra�ve dhe ato të marjes në sigurim, analiza e zërave të veçantë të 
pasqyrave financiare.  

• Analiza e punës së kryer për eviden�min e debitorëve dhe arkë�min e tyre.  
• Rapor�met pranë organeve rregullatore, përputhja në kohë me ndryshimiet që pëson të 

legjislacionit.  
• Proçedura e rekru�mit të punonjësve të rinj, trajnimi i stafit, pagesa e punës, kohëshënuesi i 

punonjësve, shpërblimet e stafit,etj.  
• Parandalimi të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  
• Ndjekja e rekomandimeve.  

Kontrolle me rrisk të lartë  

• Shpenzimet e marjes në sigurim dhe ato administra�ve, efek�vite� i tyre dhe përputhshmëria 
me urdhrat dhe nivelin e lejuar të këtyre shpenzimeve.  

• Transaksionet financiare, masat e marra për rritjen e nivelin e a�ësisë paguese, saktësia e 
dokumen�mit të tyre.  

• Norma e likuidite�t dhe e tregueseve të tjerë financiarë.  
• Kontratat e sigurimit me vlera të larta dhe rrisk të lartë. Proçedura e marjes në sigurim, zba�mi 

i kushteve të kontratës, etj.  
• Administrimi i aseteve të shoqërisë.  
• Menazhimi i rrezikut nëpërmjet poli�kave të risigurimit në përputhje me a�ësinë paguese të 

shoqërisë.  

Kontrolli dhe vlerësimi  

- Sistemet e administrimit të riskut të zbatuar nga shoqëria INSIG JETE sh.a `  
- Përputhshmëria e shoqërisë me ligjet dhe aktet nënligjore, procedurat e brendshme të 

shoqërisë, zba�mi i poli�kave dhe arritja e objek�vave të vendosura.  
- Sistemi i informacionit dhe i rapor�meve duke përfshirë saktësinë e të dhënave.  

  
6. Opinioni i Njësisë së Audi�t të Brendshëm  

  
Njësia e Audi�t të Brendshëm ka realizuar detyrat e planifikuara bazuar në planin audi�t të 
brendshëm të miratuar nga Këshilli Administrimit për vi�n 2018.    

Gjatë punës së kryer për çdo kontroll të ushtruar janë nxjerrë konkluzionet përkatëse dhe atje ku janë 
konstatuar elementë për t’u përmirësuar janë dhënë rekomandimet të cilat janë pranuar nga drej�mi.  

 

Audituese / Adriana Kuci 






