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U ZHVILLUA TAKIMI I 10-TË I RRJETIT SHQIPTAR PËR EDUKIMIN 
FINANCIAR

Rrjeti Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE), realizoi on-line 
me 24 Shkurt 2021 takimin e 10-të të tij, nën drejtimin e Junior 
Achievement of Albania. 

I fokusuar në zhvillimet mbi përpilimin e Strategjisë Kombëtare 
për Edukimin Financiar ( SKEF ), takimi u hap me fjalën e Znj. Luljeta Minxhozi, 
Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë, e cila përshëndeti punën 
dhe misionin e ANFE-s. Ajo prezantoi hapat e deritanishëm, mbi përcaktimin 
e Komitetit Kombëtar për ndërtimin e SKEF ku janë pjesë Banka e Shqipërisë 
si koordinator kombëtar, Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Ministria e 
Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, INSTAT etj.

Diskutimet rreth domosdoshmërisë së përpilimit të strategjisë, rëndësisë 
së përfshirjes të të gjithë aktorëve relevantë në sektor ishin thelbi i kësaj 
mbledhjeje. 

Çështje të tjera që u ndanë mes anëtarëve ishin :
• Prezantimi i rezultateve të projektit të realizimit të videove mbi edukimin 

financiar dhe tregjet financiare si bashkëpunim mes Junior Achievement 
of Albania dhe ALSE.

• Informacion në lidhje me procesin “Going Live” të Bursës ALSE dhe 
Regjistrarit ALREG

• Aktivitetet e Shoqatës Shqiptare të Bankave në kuadër të Javës së Parasë.

Në mbyllje të mbledhjes anëtarët e ANFE-s votuan pro anëtarësimit në 
këtë rrjet të  Savings Banks Foundation for International Cooperation 
(Sparkassenstiftung të Gjermanisë ).  

MIRATOHET LIGJI I RI “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË 
SEKTORIN E TRANSPORTIT”
Kuvendi i Shqipërisë, më datë 16 mars 2021, miratoi në seancë plenare ligjin nr. 
32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. 
Ligji parashikohet të hyjë në fuqi më 1 korrik 2021, duke zëvendësuar ligjin 
aktual, dhe synon t’i japë zgjidhje problematikave të hasura ndër vite në 
tregun e sigurimeve, përafrimit të mëtejshëm me direktivat evropiane, si edhe 
përshtatjen me zhvillimet dhe kërkesat e kohës të këtij tregu.
Ky ligji përfaqëson ndër ligjet bazë të tregut të sigurimeve pasi nëpërmjet 
sigurimit të detyrueshëm motorrik realizohen mbi 60 % të volumit të primeve 
të këtij tregu.
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ORGANIZOHEN TRAJNIME PËR AGJENTË TË 
SIGURIMEVE PËR TREGUN E JETËS DHE TË JO-JETËS.

Gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2021 Shoqata organizoi 
on-line 2 seanca trajnimi me punonjës të bankave OTP 
Albania dhe FIBank për agjentë sigurimesh në tregun e 
jetës dhe jo-jetës.

ZHVILLIMET KRYESORE TË TREGUT TË SIGURIMEVE TË 
JO-JETËS PËR VITIN 2020 

• Në vitin 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 
5.73%, krahasuar me vitin 2019. Vëllimi i primeve të 
shkruara bruto është ulur me 1,009,578 mijë lekë duke 
arritur shifrën 16,608,010 mijë lekë. 

• Numri i kontratave arriti në 956,447 duke shënuar një 
ulje me 29.16% krahasuar me vitin 2019.

• Vëllimi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-
Jetës kapi shifrën 15,433,412 mijë lekë duke shënuar një 
ulje në masën 5.53% krahasuar me vitin 2019.

• Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi 
shifrën 866,748 duke shënuar një ulje në masën 29.95% 
krahasuar me vitin 2019.

• Gjatë vitit 2020, janë paguar gjithsej 7,560,213 mijë lekë 
dëme ose 18.55% më shumë se gjatë vitit 2019.

• Numri i dëmeve të paguara gjatë vitit 2020 është ulur 
me 790 dhe arriti shifrën 48,181 nga të cilat 46,314 dëme 
janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës. 

ANËTARËT E SHOQATËS SË SIGURUESVE TË SHQIPËRISË

Vlerat që na bashkojnë.

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, muzeu i SIGAL 
UNIQA tregon gjithë historikun e kompanisë, që prej fillimit 
të saj më 22 shkurt 1999 e deri më sot. Ky muze është një 
dëshmi jo vetëm e kompanisë SIGAL UNIQA, por edhe e 
tregut të sigurimeve në tërësi, konsideruar faktin që SIGAL 
UNIQA është ndër pionerët e sigurimeve në vendin tonë.
Muzeu mund të vizitohet fizikisht por së fundmi edhe 
virtualisht. Cilido që ka dëshirë ta shikojë muzeun e SIGAL-
it, tashmë ka mundësinë që ta shohë edhe virtualisht, 
nëpërmjet linkut të mëposhtëm.
https://sigal.com.al/ipanorama/virtualtour/2  

Nëpërmjet këtyre trajnimeve, pjesëmarrësit patën mundësi 
të përvetësojnë parimet themelore të veprimtarisë së 
agjentit si ndërmjetes në sigurime, të njohin kërkesat 
rregullatore për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit në 
sigurime, të përvetësojnë njohuritë bazë për kategoritë 
kryesore të produkteve të sigurimit, siç janë : sigurimi i 
pronës nga zjarri, tërmeti, përmbytja dhe vjedhja, sigurimi 
i shëndetit dhe i jetës, sigurimi i mjetit motorrik, sigurimi i 
pasagjerëve në transportin publik, sigurimi i përgjegjësive 
ndaj palëve të treta, sigurimi i mallrave gjatë transportit, 
etj.
Programi i trajnimit për agjentë në sigurime bazohet në 
kërkesat e Rregullores për “KUALIFIKIMIN PROFESIONAL 
DHE EDUKIMIN NË VAZHDIM” të Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare, miratuar me Vendimin e Bordit nr.198, datë 
29.12.2020.
Ky program parashikon 24 orë trajnim teorik ( ku përfshihet 
edhe një test për kontrollin e njohurive të fituara ) dhe 6 orë 
praktikë pranë një kompanie sigurimi.


