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02 iSIGURIMET

Ndryshimet e ndodhura gjatë 
viteve të fundit në industrinë e 
sigurimeve janë garanci për zh-
villim të mëtutjeshëm të tregut 
të sigurimeve, i cili brenda një 

dekade mund të arrijë shumë lehtë kulmin 
prej 500 milionësh, nga rreth 130 milionë 
euro sa është mbyllur viti që lamë pas. 

Pesëmbëdhjeta vitet e para të tregut të 
pasluftës kanë shërbyer për krijim dhe 
konsolidimin e tregut, 5 vitet e fundit 
mund të themi lirshëm se janë vite të zh-
villimit dhe ndryshimit, derisa 10 vitet e 
ardhshme janë vite kur Industria e siguri-
meve pritet të arrijë kulmin e zhvillimit.

Vitin 2022 sektori i sigurimeve në vend 
e mbylli me stabilizim të plotë të kom-
panive si asnjëherë më parë, një rritje të 
dukshme të tregut, rritje të profitit, por 
më e rëndësishmja është rritje e besimit 
tek opinioni publik.

Nëse i referohemi të dhënave zyrtare 
të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), 
shihet se në vitin 2018 nga 21.8 milionë 
euro sa ishte mungesa e kapitalit, në vi-
tin 2022 ka rënë në zero. Gjithashtu, 
mungesa e aseteve të pranueshme në 
mbulim të provizioneve teknike nga 16.2 
milionë euro sa ishte me 31 dhjetor 2018 
ka rënë në zero. Nga gjithsej 12 sigurues 
Jo-Jetë sa operonin në Kosovë në vitin 
2018, gjashtë prej tyre kishin mungesë të 
kapitalit, derisa aktualisht asnjë sigurues 
nuk ka mungesë kapitali. Nga gjithsejtë 
12 sigurues Jo-Jetë sa operonin në Kos-
ovë në vitin 2018, pesë prej tyre kishin 
mungesë të aseteve të pranueshme në 
mbulim të provizioneve teknike, ndërsa 
tash asnjë nuk ka mungesë të aseteve të 
pranueshme për mbulim të provizioneve 
teknike.

Rritja shumë e shpejtë dhe e shën-
doshë e tregut të sigurimeve vullnetare 
po ndodh falë një angazhimi të madh 
të drejtorëve të kompanive të sigurimit, 
por edhe falë angazhimit që të gjithë 
së bashku kemi bërë në sensibilizimin 
e opinionit rreth rëndësisë që ka një 

policë e sigurimit. Fatkeqësisht deri në 
këtë kohë, shumica e njerëzve me të cilët 
kemi biseduar gjatë qindra fushatave, 
kampanjave, tryezave vetëdijesuese etj., 
policën e kanë cilësuar vetëm si një letër 
të thjeshtë, derisa sot pas pesë vitesh 
situata është thuajse krejtësisht tjetër. 
Me një fjalë, angazhimi i përbashkët po 
jep rezultatet që ne kemi parashikuar me 
kohë se do të ndodhin.

Situata shumë lehtë mund të mos ishte 
kjo që e kemi tash pa një angazhim të 
madh të guvernatorit të Bankës Qen-
drore të Kosovës Fehmi Mehmeti, i cili 
ka bërë të pamundurën për rregullimin e 
tregut të sigurimeve në vend. Kur ka ard-
hur në ketë pozitë ai vetës ia kishte vënë 
këtë mision, që në përfundim të mandatit 
rezultatet janë 100 % të dukshme.

Puna dhe angazhimi shumë i madh i 
guvernatorit Mehmeti është siguri për 
reforma të mëtutjeshme të tregut, dhe më 
e rëndësishmja është  se ata që marrin 
vendimet kanë kuptuar se nga reformat 
nuk fiton Banka Qendrore, por pikërisht 
kompanitë që ata drejtojnë.

Gjatë viteve të fundit, përveç rolit 
menaxhues kam pasur një angazhim di-
rekt në ndryshimin e sektorit, ku kam 
pasur përkrahjen edhe të Agim Elshanit, 
i cili gjithashtu mund të cilësohet si një 
promotor i ndryshimeve dhe reformave 
të shumta që janë bërë në Industrinë e 
sigurimeve në vendin tonë.  Elshani ka 
vizion, ka forcë dhe besim për të vazh-
duar edhe më tutje rrugën që kemi nisur, 
zhvillimin e tregut të sigurimeve sikurse 
në shtete të zhvilluara evropiane.

Reformat dhe dinamika e madhe e 
punës ka dhënë rezultate të dukshme 
edhe në Byronë Kosovare të Sigurimit, 
një institucion i cili merret si model për 
menaxhim jo vetëm në Kosovë por edhe 
më larg. Me përkrahjen e drejtoreve të 
kompanive të sigurimit do të vazhdojmë 
edhe më tutje.

Pra, angazhimi i përbashkët ka një qël-
lim të vetëm, anëtarësimin e Kosovës në 
Byronë e Kartonit të Gjelbër. Ne besojmë 
se kjo kërkese e jona do të realizohet 
në një të ardhme të shpejtë sepse kemi 
bërë punën për t’u anëtarësuar në një 
Institucion të tillë.

Pra, në një kohë rekorde kemi mbyl-
lur mbi 10 mijë dëme, kemi kompensuar 
qytetarët në një afat të shpejtë kohor 
dhe numri i lëndëve që gjatë kësaj kohe 
kanë  shkuar në Gjykata mund të them 
se është fare i vogël për të mos thëne hiç.

Ashtu sikurse BKS-ja edhe kompanitë 

e sigurimeve në vend gjatë gjithë vitit që 
lamë pas kanë paguar demet për palët 
e dëmtuara në kohë thuajse reale, dhe 
për këtë merita e veçantë serish shkon 
për drejtorët e kompanive të sigurimeve. 

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë pesë 
viteve të fundit vlera e primeve të shkuara 
ka qenë 539 milionë euro, derisa vlera e 
dëmeve të paguara 260 milionë euro. Në 
vitin 2018 vlera e Primeve të shkruara 
Bruto ka qenë 92.1 milionë euro, derisa 
vlera e dëmeve të paguara nga kompan-
itë e sigurimeve dhe BKS-ja ka qenë 42,9 
milionë euro, apo 46 % e të hyrave to-
tale gjatë vitit 2018. Gjatë vitit 2019 të 
hyrat nga Primet e shkruara Bruto kanë 
arritur në 99,2 milionë euro, derisa vlera 
dëmeve të paguara ishte 47,9 milionë 
euro, ose mbi 48 % të hyrave totale të 
kompanive. Edhe në vitin 2020 kom-
panitë e sigurimeve në Kosovës në emër 
të Primit kishin inkasuar 99,3 milionë 
euro, derisa dëme kishin paguar mbi 46 
milionë euro, apo mbi 46 % të të hyrave 
të përgjithshme të kompanive. Po ashtu, 
në vitin 2021 kompanitë e sigurimeve 
në emër të Primit të shkruar Bruto kanë 
pasur të hyra prej 117,4 milionë euro, 
derisa këtë vit dëme kishin paguar në 
vlerë prej 60,3 milionë euro, apo 51,36 
% e të hyrave totale të kompanive të 
sigurimit në vendin tonë. Edhe në vitin 
2022 është vlerësuar se të hyrat totale 
të kompanive të sigurimit kanë arritur 
pikën më të lartë deri më tash në 130,9 
milionë euro, derisa vlera e dëmeve të 
paguara është 62,1 milionë euro, apo 
47,44 % e të hyrave të përgjithshme të 
kompanive të sigurimit.

Vlera e dëmeve të paguara po rritet 
dukshëm nga viti në vit, derisa çmimi i 
policave të sigurimit nuk ka ndryshuar 
fare viteve të fundit. Nëse bëjmë një kra-
hasim të pagesës së dëmeve në vitin 2022 
me vitin 2016, shihet se vlera e dëmeve 
të paguara gjatë vitit që lamë pas është 
68,74 % është më e lartë.

Pas një angazhimi të madh ne beso-
jmë në rezul tate  të  shkëlqyeshme. 
Besojmë se shumë shpejt me ritmin 
që janë duke u zhvilluar kompanitë 
e  s igurimeve në vendin tonë do të 
ofrojnë produkte, shërbime sikurse të 
kompanive të shteteve të zhvilluara 
evropiane. 

Për 20 vite ekzistencë erdhëm deri 
këtu, unë besoj  shumë se gjatë 10 
viteve të ardhshme do të arrijmë atë 
që synojmë, do ta bëjmë një treg të sig-
urimeve rreth 500 milionë euro.

Po shkojmë drejtë  
tregut 500 milionësh

DR. SAMI MAZREKU
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Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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SIGURIMET PAGUAN 260 MILIONË 
EURO DËME PËR 5 VITE
Gati gjysma e të hyrave totale të kompanive të sigurimeve dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) gjatë 
5 viteve të fundit është shpenzuar për kompensim të dëmeve. Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës 
Qendrore të Kosovës shihet se gjatë kësaj periudhe kohore vlera e Primeve të shkuara Bruto ka qenë 
539 milionë euro, derisa vlera e dëmeve të paguara është mbi 260 milionë euro. Drejtori BKS-së Sami 
Mazreku thotë se tashmë në kompani dhe BKS pagesa e demit është prioritet kryesor 

iSIGURIME
Shuma të konsiderueshme të mjeteve edhe më 

tutje vazhdojnë të paguajnë kompanitë e siguri-
meve, por edhe Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), 
për kompensim të dëmeve për palët e dëmtuara. 
Referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore 
të Kosovës (BQK) shihet se gati gjysma e të hyrave 
totale të kompanive të sigurimeve dhe Byrosë Ko-
sovare të Sigurimeve gjatë 5 viteve të fundit është 
shpenzuar për kompensim të dëmeve. Bazuar në të 
dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës shihet 
se gjatë kësaj periudhe kohore vlera e primeve të 
shkuara ka qenë 539 milionë euro, derisa vlera e 
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kishin paguar më shumë se 47,9  milionë 
euro, apo mbi 48 % te të hyrave totale të 
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më tash në 130,9 milionë euro, derisa vlera e 
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MAZREKU: DEMET PO PAGUHEN 
SHPEJT DHE KORREKT
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit 
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janë duke trajtuar shpejt dhe korrekt demet 
e raportuara nga palët e dëmtuara. Sipas 
tij, tashmë është prioritet i secilit drejtor 
të kompanive të sigurimit pagesa shumë e 
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nga kompanitë e sigurimeve, janë duke u 
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Mazreku. Sipas tij, kohëve të fundit numri i 

rasteve që kanë përfunduar në Gjykatë si të 
pakënaqur me vlerësimin që ka bërë kom-
pania, respektivisht BKS-ja, ka renë thuajse 
në pikën zero. Ai më tutje tregon se kanë 
për qëllim që sivjet ta ulin në zero numrin 
e rasteve që përfundojnë në Gjykatë.

GUVERNATORI: NUMRI I DËMEVE 
TË PAGUARA KA SHËNUAR RRITJE
Guverna to r i  i  Bankë s  Qendrore  t ë 

Kosovës, Fehmi Mehmeti , ka thënë për 
“iSIGURIME” se  numri i kontratave dhe 
numri i dëmeve të paguara kanë shënuar 
rritje, përveç në vitin 2020 që për shkak 
të pandemisë Covid-19 numri ishte më i 
ulët  s i  pasojë e  kufizimeve të caktuara 
në ushtrimin e aktivitetit  të siguruesve.  
Sipas tij, ndërkohë, bazuar në raportimet 
e rregullta të siguruesve në BQK për peri-
udhën deri me 30 qershor 2022, shihet se 
trendi i  rritjes së kontratave dhe numrit 
të dëmeve të paguara ka vazhduar deri  në 
fund të vitit 2022.

02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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92,100,000€
kanë qenë Primet e shkruara Bruto 
në vitin 2018.

42,900,000€
është shuma e dëmeve që 
kompanitë e sigurimeve dhe Byroja 
Kosovare e Sigurimit paguan gjatë 
vitit 2018.

46.5%
e të hyrave totale gjatë vitit 2018 
janë shpenzuar për kompensim të 
dëmeve për palët e dëmtuara.

1,082,735 
ka qenë numri i kontratave 
të lidhura mes kompanive të 
sigurimeve dhe qytetareve gjatë 
vitit 2018.

139,642
ka qenë numri i dëmeve të paguara 
gjatë vitit 2018.

99,200,000€
milionë euro kanë qenë  Primet e 
shkruara Bruto në vitin 2019.

47,900,000€
milionë euro është shuma e 
dëmeve që kompanitë e sigurimeve 
dhe Byroja Kosovare e Sigurimit 
paguan gjatë vitit 2019.

48.2%
e të hyrave totale gjatë vitit 2019 
janë shpenzuar për kompensim të 
dëmeve për palët e dëmtuara.

1,210,529  
ka qenë numri i kontratave 
të lidhura mes kompanive të 
sigurimeve dhe qytetareve gjatë 
vitit 2019.

137,378
ka qenë numri i dëmeve të paguara 
gjatë vitit 2019.

2018 2019

  Numri i kontratave dhe numri i dëmeve të paguara kanë shënuar rritje, përveç në 
vitin 2020 që për shkak të pandemisë Covid-19 numri ishte më i ulët si pasojë e kufizimeve të 
caktuara në ushtrimin e aktivitetit të siguruesve.  Sipas tij, ndërkohë, bazuar në raportimet e 
rregullta të siguruesve në BQK për periudhën deri me 30 qershor 2022, shihet se trendi i rritjes 
së kontratave dhe numrit të dëmeve të paguara ka vazhduar deri  në fund të vitit 2022”, ka 
thënë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti.
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tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".
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02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
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në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
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urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
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bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
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99,300,000€
kanë qenë Primet e shkruara Bruto 
në vitin 2020.

46,000,000€
është shuma e dëmeve që 
kompanitë e sigurimeve dhe Byroja 
Kosovare e Sigurimit paguan gjatë 
vitit 2020.

46.32%
e të hyrave totale gjatë vitit 2020 
janë shpenzuar për kompensim të 
dëmeve për palët e dëmtuara.

840,252 
ka qenë numri i kontratave 
të lidhura mes kompanive të 
sigurimeve dhe qytetareve gjatë 
vitit 2020.

126,116
ka qenë numri i dëmeve të paguara 
gjatë vitit 2020.

117,400,000€
kanë qenë Primet e shkruara Bruto 
në vitin 2021.

60,300,000€
është shuma e dëmeve që 
kompanitë e sigurimeve dhe Byroja 
Kosovare e Sigurimit paguan gjatë 
vitit 2021.

51,36%
e të hyrave totale gjatë vitit 2021 
janë shpenzuar për kompensim të 
dëmeve për palët e dëmtuara.

1,177,388
ka qenë numri i kontratave 
të lidhura mes kompanive të 
sigurimeve dhe qytetareve gjatë 
vitit 2021.

150,884
ka qenë numri i dëmeve të paguara 
gjatë vitit 2021.

139,000,000€
kanë qenë Primet e shkruara Bruto 
në vitin 2022.

62,100,000€
është shuma e dëmeve që 
kompanitë e sigurimeve dhe Byroja 
Kosovare e Sigurimit paguan gjatë 
vitit 2022.

47,44%
e të hyrave totale gjatë vitit 2022 
janë shpenzuar për kompensim të 
dëmeve për palët e dëmtuara.

1,213,617
ka qenë numri i kontratave 
të lidhura mes kompanive të 
sigurimeve dhe qytetareve gjatë 
vitit 2022.

153,564
ka qenë numri i dëmeve të paguara 
gjatë vitit 2022.

2020 2021 2022

  Ashtu siç kam thënë edhe më parë, po e përsëris 
edhe një here. Demet janë duke u trajtuar shumë shpejt nga 
kompanitë e sigurimeve, janë duke u paguar shumë shpejt, dhe 
kështu do të vazhdoj edhe në të ardhmen”, ka thënë drejtori i 
Byrosë Kosovare të Sigurimit Sami Mazreku.

02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).
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Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".
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Elsig

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin e 
vet Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka filluar 
nga muaji qershor, kur edhe licencohet për shitjen 
e produkteve të sigurimit nga Banka Qendrore e 
Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj kompanie është z. Agim 
Elshani, i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte një 
sfidë e re me barriera të mëdha, por si rezultat i 
punës së palodhshme suksesi ishte i pashman-
gshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, z.Elshani 
përcaktoi objektiva të qarta dhe për këtë si ob-
jektiv kryesor ai parasheh investimin në personel. 
Për të punëtorët janë aset (pasuri) i ndërmarrjes 
dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit dhe profesion-
alizmit në lëmin e sigurimeve që kishin personeli 
i zgjedhur i kompanisë, të cilët e përpiluan strat-
egjinë e punës, ata arritën të futen në treg dhe 
për një kohë shumë të shkurtër kjo kompani u 
mirëprit nga klientët dhe cilësohej si kompani që 
reflekton besueshmëri, qëndrueshmëri dhe part-
neritet afatgjatë me klientët e saj.
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hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".
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e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).
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një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
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pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
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përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
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bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
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dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal

Sigma 
Interalbanian Vienna  
Insurance Group

Tregu i sigurimeve në Kosovë ka pësuar ndry-
shime kuantitative dhe kualitative në vitet e fundit 
dhe kjo me gjithë pasojat negative multidimen-
sionale të pandemisë në ekonominë globale dhe 
natyrisht dhe atë të Kosovës. Ka pasur një stabilitet 
(në komisionet e ndërmjetësimit për shkak të rreg-
ullores së BQK-së) dhe rritje organike të tregut të 
TPL-së, duke pasur parasysh dhe reformat rregul-
lative në këtë fushë. Natyrisht rritja e këtij tregu 
ka limite rritjeje të kondicionuara nga 3 faktorë:

1.  Primi për produktet TPL (sipas kategorive 
respektive) nuk mund të rritet mbi baza vol-
untariste mbi atë të aprovuar në 2019 nga 
Rregullatori (BQK). Në aspektin politik rri-
tja e primit shihet si një masë jo-popullore.

2.  Ekzistenca e sistemit Bonus-Malus e ul 
primin e shkruar bruto për kompanitë e sig-
urimeve mbi 5% në vit për të njëjtin numër 
automjetesh në raport me 1 vit me parë.

3.  Numri i automjeteve të rinj (i limituar), 
si dhe ndryshimi i statusit nga automjete 
të paregjistruara në të regjistruara (i lim-
ituar dhe në varësi të politikave restriktive 
shtetërore) përbën bazën e vetme të rritjes 
së këtij tregu, gjë që mbikompenson uljen e 
primit nga sistemi Bonus-Malus.

Industria e sigurimeve në Kosovë në vitet e fundit 
ka bërë përmirësime në drejtim të mjaftueshmërisë 
së kapitalit, si dhe në standardet e aplikuara për 
procesimin dhe pagesën e dëmeve.

Për arsyet e prezantuara më sipër e vetmja alter-
nativë për rritjen e tregut të sigurimeve në Kosovë 
është rritja dhe zgjerimi i portfolios në drejtim të 
produkteve vullnetare. Të mos harrojmë se tregu i 
sigurimeve në Kosovë është i nënzhvilluar në raport 
me tregjet homologe rajonale dhe natyrisht larg 
atyre evropiane.  Për zhvillimin e pamjaftueshëm 
të tregut të sigurimeve për produktet vullnetare në 
Kosovë kanë ndikuar disa faktorë:

1. Mungesa e një kulture, tradite sigurimi 
për produkte vullnetare në Kosovë ashtu 
sikundër edhe në vendet përreth të rajonit.

2.  Niveli i ulët i të ardhurave bruto për frymë 
në Kosovë dhe prioritizimi më i ulët në kohë 
krize në raport me artikujt bazë të shportës 
së konsumit. Kjo është sjellje normale kon-
sumatore në vendet me Prodhim të Brend-
shëm Bruto relativisht të ulët. 

3.  Mosekzistenca e detyrimeve rregullatore 
respektive për sigurim të detyrueshëm për 
produkte sigurimi si CAR dhe Sigurim 
Prone në kuadër të procesit të kredidhënies.   

4.  Niveli relativisht i ulët i investimeve publike 
në periudhën e pandemisë dhe post-pande-
misë.

Prioritizimi më i lartë i shëndetit pas pandemisë 
ka rritur interesin për sigurime shëndetësore, por 
nga ana tjetër ka një disproporcion midis kërkesave 
për mbulim nga ana e qytetarëve dhe primit, që 
qytetarët janë gati të paguajnë, me gjithë efektet 
inflacioniste në kostot e shërbimeve mjekësore.

Kompania Sigma Interalbanian Vienna Insur-
ance Group/ Dega Kosovë, ka pasur dhe ka në 
fokusin e saj produktet vullnetare duke filluar nga 
klientë:  korporata ndërkombëtare të njohura me 
aktivitet afarist apo investues në Kosovë, institu-
cione ndërkombëtare, biznese të mëdha dhe SME 
me pronare lokale, si dhe individë shtetas të Ko-
sovës. Niveli më i lartë në treg i mjaftueshmërise 
së kapitalit, standartet e larta të imponuara nga 
Vienna Insurance Group në cilësinë e aksionerit 
në drejtim të qeverisjes korporative, menaxhimit 
të riskut, financave dhe procedurave strikte për 
çdo department apo funksion janë cilësi që e dal-
lojnë kompaninë Sigma në tregun e sigurimeve në 
Kosovë. Këto procedura/rregullore janë të sank-
sionuara jo vetëm formalisht por të garantuara 
nga sisteme software-ike të avancuara “state of 
the art”, DB të qendërzuara në nivel holding, të 

zhvilluara dhe të mirëmbajtura nga kompani li-
dere botërore.   Një nga pikat e forta të kompanisë 
Sigma Interalbanian VIG/ Dega Kosovë është cilë-
sia e risiguruesve, pa përjashtim A+, dhe kushtit, 
që asnjë produkt apo policë të mos jetë pa risig-
urim kualitativ. Assesi në tregjet e risigurimit për 
vende të vogla dhe me risk të lartë në kushtet e 
krizave është i vështirë dhe i shtrenjtë. Qënia pjesë 
e një grupi të madh sigurimesh si Vienna Insur-
ance Group, që në përbërjen e tij ka vetë kompani 
risigurimi, si dhe garancia që grupe të tilla japin 
edhe për bashkërisigurues të tjerë, është një benefit 
direkt për klientët në Kosovë, për të marrë një çmim 
produkti të pranueshëm në raport me kërkesat për 
mbulim.      

Sipas vlerësimit të fundit nga Standard & Poor’s 
Global Ratings, kompania mëmë e Sigma Interal-
banian, Vienna Insurance Group është vlerësuar 
me rating ‘AAA’, për mjaftueshmërine e kapitalit. 
Kompania Vienna Insurance Group është lidere në 
tregun e sigurimeve të Austrisë dhe atë të Evropës 
Qendrore e Lindore.  Ky rating i lartë, si dhe re-
zultatet ekselente të biznesit në tërësi për grupin, 
në një portfolio të diversifikuar si në aspektin e 
produkteve edhe të gjeografisë, janë derivat i një 
menaxhimi të suksesshëm në të gjitha aspektet, 
si dhe standarteve të larta të unifikuara e të im-
ponuara në kompanitë e sigurimeve pjesë e Vienna 
Insurance Group. 

Duke kombinuar standardet e larta dhe benefitet 
e sipërcituara, që rezultojnë nga qenia pjesë e një 
grupi lider sigurimesh në Evropë, me punën e pal-
odhur dhe përkushtimin për t’i shërbyer me kor-
rektësi (në përputhje të plotë me termat kontrak-
tuale) dhe seriozitetin e duhur çdo klienti, shpreh 
mendimin se kompania Sigma Interalbanian Vi-
enna Insurance Group/ Dega Kosovë përfaqëson 
një alternativë të besueshme dhe të favorshme për 
klientët e interesuar për produkte sigurimi vullne-
tare në Republikën e Kosovës. 

Phone: 038 246 301 email: info@sigma-ks.net  
 
www.sigma-ks.net
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GUVERNATORI:  
Kështu ndryshoi  
sektori i sigurimeve  
në Kosovë

iSIGURIME

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës 
(BQK), Fehmi Mehmeti, tregon për “iSIG-
URIME” se si rezultat i ekzaminimeve dhe 
mbikëqyrjes së përafërt nga ana e BQK-së, por 
edhe masave të shumta administrative të ndër-
marra ndaj tij, sektori i sigurimeve gjatë pesë 
viteve të fundit ka pësuar ndryshime pozitive 
sa i përket qeverisjes korporative, por edhe në 
plotësimin e kërkesave ligjore dhe rregullative. 

Sipas tij, nga 21.8 milion euro sa ishte 
mungesa e kapitalit në vitin 2018 ka rënë në 
0.5 milionë euro me 30 qershor 2022. Po sipas 
tij, mungesa e aseteve të pranueshme në mbu-
lim të provizioneve teknike nga 16.2 milionë 
euro sa ishte me 31 dhjetor 2018 ka rënë në 
1.07 milion euro me 30 qershor 2022. 

“Është e rëndësishme të theksohet se që të 
dyja këto mungesa janë plotësuar më 30 shtator 
2022. Nga gjithsej 12 sigurues Jo-Jetë sa oper-
onin në Kosovë në vitin 2018, gjashtë (6) prej 
tyre kishin mungesë të kapitalit, ndërsa me 30 
qershor 2022 vetëm një sigurues ka mungesë 
të kapitalit, e cila mungesë është plotësuar 
me 30 shtator 2022. Nga gjithsej 12 sigurues 
Jo-Jetë sa operonin në Kosovë në vitin 2018, 
pesë (5) prej tyre kishin mungesë të aseteve të 
pranueshme në mbulim të provizioneve tekni-
ke, ndërsa me 30 qershor 2022 vetëm 2 sigu-
rues kanë mungesë të aseteve të pranueshme 
në mbulim të provizioneve teknike, mungesa 
këto të plotësuara me 30 shtator 2022”, ka 
thënë guvernatori Mehmeti.

MBULUESHMËRI 110,61 %
Më tutje guvernatori tregon se me 30 qershor 

2022, treguesit e adekuatshmërisë së kapitalit, 
konkretisht kapitali në raport me margjinën 
e Solvencës për siguruesit jo-jetë është 142.2 
përqind, duke qenë dukshëm mbi normën e 
pranuar prej 100 përqind. Gjithashtu, edhe 
kapitali në raport me fondin garantues është 
mbi kufirin minimal të pranuar duke rezultuar 
në normën prej 127.9 përqind. 

“Bazuar në të dhënat e 30 qershorit 2022 
të raportuara në BQK, sektori i sigurimeve 
Jo-Jetë vazhdon të ketë mbulueshmërinë në 
110.61 përqind, duke arritur minimumin e 
kërkuar ligjor prej 100 përqind. Si rezultat i 
masave të ndërmarra nga ana e BQK-së, me 
qëllim të mbrojtjes së policëmbajtësve dhe 
parandalimit të rritjes së ndikimit negativ në 
tregun e sigurimeve dhe në sistemin financiar 

në përgjithësi, duke u bazuar në detyrat dhe 
përgjegjësitë që dalin nga Ligji për BQK-në 
dhe Ligjin për Sigurimet, gjatë kësaj peri-
udhe 2018-2022 BQK-ja ka marrë vendim 
për revokimin e licencave të dy siguruesve, 
përkatësisht kompanive të sigurimeve  ‘Insig’ 
dhe “Kosova e Re”. Para marrjes së vendimit, 
BQK-ja në vazhdimësi ka bërë përpjekje për 
sanimin e gjendjes financiare te të dy sigu-
ruesit, megjithatë, përkundër gatishmërisë 
dhe përpjekjeve të BQK-së, Bordi dhe menax-
hmenti i dy Siguruesve nuk kanë arritur t’i 
përmbushë kërkesat ligjore dhe përmirësimin 
e gjendjes financiare”, ka thënë më tutje ai. 
Sipas guvernatorit, përmirësimi i rezervave 
teknike totale si dhe ato të produktit me 
peshën me të madhe në këtë total, produktit 
TPL. “Prej periudhës janar 2018 deri në peri-
udhën e fundit raportuese shtator 2022, kemi 
një rritje prej 58.9 përqind në rezervat totale, 
kurse vetëm për TPL kjo rritje është 56.1 për-
qind. Shprehur në euro rezervat totale janë 
rritur prej 57 milion në 90 milionë, pra një rri-
tje prej 33 milionë, kurse për produktin TPL 
prej 36 milionë në 56 milionë, pra rritje prej 
20 milionë. Gjithashtu, në të gjitha kompanitë 
ka përmirësim në vlerësimin e dëmeve pezull 
(RBNS-dëme të ndodhura por jo të paguara), 
që nënkupton një trajtim më të drejtë të 
policëmbajtësve”, ka thënë më tutje guverna-
tori Mehmeti. Sipas guvernatorit gjatë kësaj 
periudhe është analizuar tregu i sigurimeve 
për produktin TPL duke bërë analizë aktuari-
ale, e cila ka rezultuar me një përmirësim të 
çmimit të tarifave për grupin tarifor, i cili ka 
pasur një raport të humbjeve mjaft të lartë, 
si rezultat i rritjes së dëmit mesatar dhe frek-
uencës së dëmeve, si dhe uljes së të ardhurave 
që kompanitë kanë pas aplikimit të sistemit 
të Bonus Malus. BQK me datë 31 tetor 2019, 
ka miratuar Vendimin nr. 60-272019 për 
ndryshimin e tarifave të primit të sigurimit të 
detyrueshëm nga autopërgjegjësia për nënkat-
egorinë 1 – automjete për pasagjerë. “Gjatë 
kësaj periudhe është bërë edhe analiza mul-
tivariate për MTPL pricing për të rregulluar 
këtë fushë duke analizuar faktorë shtesë si 
regjioni, vjetërsia e automjeteve, që do të jetë 
një udhërrëfyes për liberalizimin e këtij tregu. 
Asetet e sektorit të sigurimeve në vazhdimësi 
gjatë viteve 2018-2021 kanë shënuar rritje 
nga viti në vit, dhe trendi i njëjtë është duke 
vazhduar edhe në vitin 2022”, ka thënë më 
tutje guvernatori.

Guvernatori i Bankës 
Qendrore të Kosovës, 
Fehmi Mehmeti, 
ka thënë se gjatë 
katër viteve të fundit 
sektori i sigurimeve 
thuajse ka ndryshuar 
krejtësisht. Sipas tij, 
nga 21.8 milion euro 
sa ishte mungesa 
e kapitalit në vitin 
2018 ka rënë në zëro 
më 30 shtator 2022. 
Po ashtu, sipas tij, 
mungesa e aseteve 
të pranueshme 
në mbulim të 
provizioneve teknike 
nga 16.2 milion 
euro sa ishte me 31 
dhjetor 2018, ka rënë 
në zero në shtator 
2022.
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Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/
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kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
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shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
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2019 2020 2022

+6,975,000€ +7,180,000€ +6,170,597€

iSIGURIMET 05

GUVERNATORI:  
Kështu ndryshoi  
sektori i sigurimeve  
në Kosovë

SHUMA E 
KAPITALIT QË 
KOMPANITË E 

SIGURIMEVE KANË 
SHTUAR

21,800,000€
ishte mungesa e kapitalit në vitin 

2018

0€  
është mungesa e kapitalit në vitin 

2022

16,200,000€   
ishte mungesa e aseteve të 
pranueshme në mbulim të 

provizioneve teknike në vitin 2018.

0€
është mungesa e aseteve të 
pranueshme në mbulim të 

provizioneve teknike në vitin 2022

02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/
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Rritje astronomike e pagesës së dëmeve 
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 SHUMA E DËMEVE QË KOMPANITË E SIGURIMEVE SI DHE BYROJA KOSOVARE E 
SIGURIMEVE KANË PAGUAR

ËSHTË MË E LARTË PAGESA 
E DËMEVE QË KOMPANITË E 
SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
PAGUAR GJATË VITIT 2022 NË 

RAPORT ME VITIN 2020.

ËSHTË MË E LARTË PAGESA 
E DËMEVE QË KOMPANITË E 
SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
PAGUAR GJATË VITIT 2022 NË 

RAPORT ME VITIN 2021.
ËSHTË MË E LARTË PAGESA 
E DËMEVE QË KOMPANITË E 
SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
PAGUAR GJATË VITIT 2022 NË 

RAPORT ME VITIN 2019.

31.9% 

1.61% 

24.49%



Rritje astronomike e pagesës së dëmeve 
Gjatë vitit 2022 në raport me vitin 2016 pagesa 

e dëmeve për palët e dëmtuara është më e lartë 

për 68,74 %. Sipas të dhënave zyrtare shihet se 

në raport me vitin 2017 pagesa e dëmeve është 

më ulët për 46,9 %, gjatë vitit 2018 gjithashtu 

pagesa e dëmeve është më e ulët për 44,85 % në 

raport me vitin 2022. Edhe në vitin 2019 pagesa 

e dëmeve është më ulët për 24,49 % në raport 

me vitin që lamë pas. Sipas të dhënave zyrtare 

të BQK-së shihet se gjatë vitit 2020 pagesa e 

dëmeve është më e vogël për 31,9 % në raport me 

vitin 2022. Edhe gjatë vitit 2021 pagesa e dëmeve 

është më e vogël për 1,61 % në raport me vitin 

2022.
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RAPORT ME VITIN 2016.
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E DËMEVE QË KOMPANITË E 
SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
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RAPORT ME VITIN 2017.

ËSHTË MË E LARTË PAGESA 
E DËMEVE QË KOMPANITË E 
SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
PAGUAR GJATË VITIT 2022 NË 

RAPORT ME VITIN 2018.
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SIGURIMEVE, SI DHE BYROJA 

KOSOVARE E SIGURIMEVE KANË 
PAGUAR GJATË VITIT 2022 NË 

RAPORT ME VITIN 2019.

68,74% 

46.9% 44.85% 

24.49%



SIGAL 
UNIQA GROUP AUSTRIA

Phone: 038 240 241 email: info@uniqa-ks.com 
 
www.uniqa-ks.com

02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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Ponari: Jemi gjithmonë pranë  
njerëzve përmes produkteve novatore.  
Ja risitë që kemi sjell në treg

Një rrugëtim 24-vjeçar, që nisi në shkurtin e 
vitit 1999.  Me 5 veta dhe një kapital prej vetëm 
400 mijë dollarësh. Ndërsa sot kryesojnë tregun, 
janë në avangarde me kompanitë simotra dhe 
numërojnë mbi 2100 punonjës e agjentë dhe mbi 
1150 zyra.

Ka qenë një rrugëtim i gjatë, i lodhshëm, me 
shumë sfida, por edhe i bukur kur shikon se sa 
shumë besim u ka dhënë qytetarëve, në Shqipëri, 
Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. 

Shumëkujt sot i duket e pabesueshme, por kur 
e dashuron diçka çdo vështirësi harrohet. 

Po flasim për SIGAL UNIQA Group Austria, 
kompania e sigurimeve që ka shenjuar tregun e 
sigurimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë 
e Veriut.

Për të mësuar më shumë rreth kësaj kompanie, 
produkteve që ofron dhe planeve për të ardhmen, 
ne intervistuam themeluesin dhe drejtuesin e saj, 
Z. Avni Ponari.

Si lindi SIGAL?
Avni Ponari:  Është pak e vështirë të rikthehesh 

24 vite pas kur lindi ideja për të zhvilluar një 
kompani sigurimesh private. Unë vi nga shkolla e 
Marinës, ky është edukimi im i lartë, të cilin e kam 
mbaruar në Vlorë. Në atë kohë, vetëm Marina 
ishte e përfshirë në sistemin e sigurimeve. Anijet 
shqiptare ishin të vetmet të siguruara, pasi nuk 
mund të lundronin në asnjë port të botës pa qenë 
të siguruara. Ndaj, sigurimi ishte një nga lëndët 
që ne bënim në shkollën e lartë. Pasi u largova 
nga detyra e rëndësishme që kisha në 1992-shin, 
fillova punë në kompaninë e parë të sigurimeve, 
në departamentin e marinës (të cilin e krijova 
unë). Më tej, në ’96 - ’97-ën, krijuam ligjin për 
liberalizimin e tregut të sigurimeve dhe unë isha 
pjesë e hartimit të këtij ligji. Ndërsa në vitet ’98 - 
’99, filluam përgatitjet për të krijuar e kompaninë 
e parë të sigurimeve së bashku me disa miq të mitë 
që punonin në sigurime. 

Në patëm fatin që në kohën që punuam në kom-
paninë e parë të sigurimeve në Shqipëri, u tra-
jnuam nga kompanitë më të mëdha europiane dhe 
të SHBA-së në tregun e sigurimeve. Ne ishim të 
ftuar nga Departamenti i Shtetit në Amerikë, nga 
Lloyd's në Londër, etj dhe kjo na dha mundësinë 
për të kapur atë që nuk patëm mundësi ta bënim 
në kohën e diktaturës. Trajnimet tona ishin të 
jashtëzakonshme, ndaj dhe kishim marrë bazat 

për të qenë drejtues në industrinë e sigurimeve.
Ideja lindi për të krijuar një kompani sig-

urimesh, por ishte e vështirë për disa faktorë. 
Fillimisht, ishte e vështirë të përballeshe me një 
kompani shtetërore, e cila në ‘97  kishte kapital 
mbi 15 milionë dollarë dhe kishte 1500 punonjës, 
gjithashtu, opinioni publik po përballej me idenë 
e kompanive të sigurimit, menjëherë pas ‘Pirami-
dave’ dhe ishte e vështirë të thyeje opinionin e 
krijuar në masë.

E treta ishte shumë e vështirë të gjeje njerëz për 
të punuar dhe përgatitur. 

Kështu që së bashku me 5 miqtë e mi që ishim 
fillestar të idesë, punuam rreth 1 vit e gjysmë de-
risa e hartuam gjithçka për të krijuar kompaninë. 
Së bashku me dy biznesmenë, në atë kohë arritëm 
dhe morëm licencën. Pra në qershor të 1999-ës 
morëm licencën dhe në shkurt është dita e kri-
jimit, kur vendimi i gjykatës hyri në fuqi, ndërsa 
‘polica’ e parë u shit në qershor”.

Suksesi i SIGAL do të tërhiqte shumë shpejt 
vëmendjen edhe të investitorëve të huaj, fillimisht 
përmes Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmar-
rjeve.

Avni Ponari: Sigali ka pasur disa pika speci-
fike ndryshe nga kompanitë e tjera. Ne u krijuam 
në kushte shumë të vështira, por e veçanta është 
që në atë kohë na lanë të punonim dhe kjo na 
ndihmoi të rritemi, sepse kishim lishmëri në për-
zgjedhje dhe i bënim gjërat siç duhet. 

Në 2003-shin unë mora një vendim të rëndë-
sishëm duke bërë aksionerë sigurisht me dëshirën 
e tyre, në departamentin e Shtetit të SHBA-së dhe 
kjo e konsolidoi Sigalin. 

Kjo mbështetje amerikane na ndihmoi me me-
naxhimin. Ne gjetëm çfarë duhej dhe ndërtuam 
një strukturë që kompania të ecte vetë. 

Në këtë periudhë morëm licencën e parë në 
Kosovë, pastaj në Maqedoni dhe kështu filloi 
zgjerimi dhe rritja. Duhet theksuar se prej vitit 
2000 ne kemi 30% të ‘market share’ dhe me të 
njëjtën përqindje vazhdojmë e dhe sot, kur janë 
12 kompani sigurimesh në treg”.

Një moment i rëndësishëm në aktivitetin e 
Sigal ka qenë partneriteti me “Uniqa Insurance 
Group”, një bashkëpunim që është konkretizuar 
në vitin 2007.

Më 23 mars, kompania më e madhe e siguri-
meve në Shqipëri kremtoi 15-vjetorin e futjes në 

tregun shqiptar të sigurimeve të një prej kom-
panive lider në Europën Qëndrore dhe Lindore, 
“UNIQA Insurance Group”, i pari investitor 
strategjik në tregun shqiptar të sigurimeve, me 
një potencial të jashtëzakonshëm dhe me një ek-
speriencë mbi 200-vjeçare në këtë sektor.

Gjigandi austriak ishte dallëndyshja e parë nga 
Europa që vendosi të investojë në tregun financiar 
shqiptar dhe atë të rajonit dhe sot është më e 
besuara në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e 
Veriut ndërsa falë produkteve të saj në sigurime 
rrit numrin e klientëve ditë pas dite.

Me një histori mbi 200-vjeçare në tregun e sig-
urimeve, mbi 33 miliardë Euro asete, mbi 7 mil-
iardë euro prime vjetpre, me rreth 24 mijë punon-
jës, të cilët u shërbejnë rreth 16 milionë klientëve 
në 18 shtete të ndryshme, e bëjnë “UNIQA Insur-
ance Group” një prej gjigandëve të sigurimeve në 
Europë dhe jo vetëm.

Avni Ponari: Në 2007-ën filluan negociatat me 
“Uniqa-n”, një kompani e madhe dhe me shumë 
përvojë në sigurime. Ky bashkëpunim na krijoi 
akoma më shumë hapësira sepse ndihma e tyre 
ishte më e specializuar, si një kompani me 200 
vite eksperiencë. U bëmë pjesë e strukturave më 
të gjera europiane dhe eksperiencat e të gjitha 
vendeve bashkoheshin me eksperiencën tonë dhe i 
ndanim me njëri-tjetrin, duke ndërtuar një struk-
turë të domosdoshme në vend. Sot Sigal është më 
i konsoliduar dhe nga 5 veta që punonin për ne në 

  Sigali ka pasur 
disa pika specifike ndryshe 
nga kompanitë e tjera. Ne u 
krijuam në kushte shumë të 
vështira, por e veçanta është 
që në atë kohë na lanë të 
punonim dhe kjo na ndihmoi 
të rritemi, sepse kishim 
lishmëri në përzgjedhje dhe i 
bënim gjërat siç duhet. 
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Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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Ponari: Jemi gjithmonë pranë  
njerëzve përmes produkteve novatore.  
Ja risitë që kemi sjell në treg

’99-ën, sot janë 2000 punonjës në 3 shtete, duke 
qenë një nga kompanitë më të mëdha në Europën 
Lindore dhe një nga kompanitë me pozicion të 
rëndësishëm renditjeje.

Çfarë risish ofron aktualisht SIGAL?

Avni Ponari: Sigali ka pasur gjithmonë në 
fokus nevojën e njerëzve. 

Në vendet më të zhvilluara, njerëzit nuk e 
dinë kush është ministër financash, apo ekono-
mie, por dinë ku e kanë të siguruar makinën, 
pensionin privat, shtëpinë, sigurimin e jetës, 
apo të shëndetit, sepse këto marrëdhënie i kanë 
private. Sigurimet në fund të fundit krijojnë 
dinjitetin e njeriut dhe sa më shumë sigurime 
të kesh, aq më i pavarur je nga shteti. 

Nëse do të digjej shtëpia dhe ke një kon-
tratë sigurimi, pse duhet të shkosh te kryetari 
bashkisë të presësh radhën, kur mund të shkosh 
te kompania, i thua çfarë ka ndodhur, i jep 
vlerën dhe kompania të jep paratë ose të gjen 
bashkëpuntorin për ta rregulluar. Pra e keqja 
jonë është që mundohemi të gjejmë zgjidhjen 

te shteti, kur në fakt duhet të ndërtojmë një 
ekonomi tregu, për t’u zhvendosur nga shteti 
te privati. 

Ka persona që pretendojnë se çmimet e sig-
urimeve janë të shtrenjta, por në fakt janë të 
lira, pasi të sigurosh një apartament kushton 
vetem 50 Euro në vit, apo të marrësh një sig-
urim shëndeti bazë 100Euro në vit. 

Sigal nuk është thjesht një kompani që mer-
ret me sigurimin dhe pagesën e dëmeve, por 
është pjesë e shumë strukturave sociale. Është 
mbështetëse e shumë aktiviteteve kulturore, 
sportive apo nevojave të njerëzve që duhen 
ndihmuar, por këto janë bërë në heshtje, pa 
zhurmë. 

Sigali ka lançuar edhe disa platforma digji-
tale shumë të rëndësishme si “AudioBooks”, 
platforma e parë shqip ku njerëzit mund të 
dëgjojnë libra në Shqip. Aktulisht kemi kaluar 
numrin e 300 librave të kategorive të ndry-
shme që mund të dëgjohen dhe ka mbi 50 mijë 
persona në gjithë botën që e ndjekin, sigurisht 
duke u shtuar. Së shpejti do pasurojmë librarinë 

tonë audio edhe me emrat shumë të njohur të 
letërsisë shqiptare. 

Nga ana tjetër jemi përpjekur të ofrojmë 
shërbime online, siç është blerja e siguracionit 
të automjetit, shëndetit apo pronës përmes mo-
bilit apo laptopit, raportimi online i dëmeve 
në mënyrë që të ketë një hapësirë që njerëzit 
të jenë sa më afër me Sigalin, por edhe mos 
humbasin kohë. 

Kemi gjithashtu një platformë shëndetësore, 
“TeleShëndet”, ku klientët tanë mund të flasin 
me mjekun atëherë kur ata duan, ditë-natë, 
gjatë gjithë javës, me audio ose me video. 

Pra, në këtë pikëpamje ne jemi përpjekur të 
jemi sa më afër njerëzve dhe të mos jemi thjesht 
një kompani Sigurimi që merr primin dhe pa-
guan dëmin.

Kemi mbështetur sportin, si sponsor zyrtar i 
Federatës së Futbollit në Shqipëri, asaj në Kos-
ovë, i Superligës së Futbollit të Femrave në Ko-
sovë, i Federatave të Basketbollit në Shqipëri 
dhe Kosovë. Pa harruar edhe mbështetjen për 
skuadrën më të famshme të basketbollit SIGAL 
Prishtina apo ato ndaj kampionëve tanë Luiza 
Gega apo Izmir Smajlaj.

Të gjitha këto, e kanë bërë Sigalin më të njo-
hur dhe më afër njerëzve. 

Në të ardhmen, programet tona janë ambici-
oze dhe po punojmë për të ndërtuar gjëra që 
të jenë më të prekshme dhe të shkojmë aty ku 
njerëzit kanë më shumë nevojë. Një prej tyre 
është edhe Sigurimi “Shëndet Plus” që i dedi-
kohet plotësisht sëmundjeve kritike që fatkeqë-
sisht po rrit shifrat e saj vit pas viti. 

Avni Ponari: “Generali është një kompani 
e madhe dhe e vjetër. Në Itali nuk mund të 
mendosh se ka diçka të pasiguruar. Atje çdo 
gjë është e siguruar. Prandaj dhe Generali është 
shumë i madh. Ndërsa në Shqipëri, vetëm 3-4% 
e aseteve dhe njerëzve është e siguruar. Ky është 
ndryshimi. 

Nëse unë me produktet, kapitalin, investi-
torët dhe stafin që kam për Sigalin jam njësoj si 
Generali dhe kam produkte të njëjta me ta, do 
thoja që objektivi është arritur. Sot Sigali ofron 
çdo produkt që ofron Generali në Itali dhe bën 
shërbim 10 herë më të mirë se ajo kompani, 
pasi zgjidhjet jepen shumë më shpejt. 

Pretendoj që jam në pozicionin e duhur dhe 
kam arritur atje ku ëndërroja të arrija. Këtë 
iniciativë vazhdojmë ta mbështesim për të ardh-
men, bashkë me stafin”.

Sot, SIGAL UNIQA Group Austria është 
më shumë sesa një kompani Sigurimi dhe një 
partner i besueshëm për qytetarët me synimin 
e qartë: për një jetë më të mirë, krah për krah, 
pavarësisht vështirësive që sjell koha.

Kjo filozofi e ndjekur nga drejtuesit e kompa-
nisë ka bërë që SIGAL UNIQA Group Austria 
të besohet nga mbi 1 milionë qytetarë në tre 
shtetet ku operon, Shqipëri, Kosovë dhe Maqe-
doninë e Veriut. 

Avni Ponari: “Këto projekte dhe kanë për-
herë mbështetjen e klientëve tanë, ndaj jemi 
përpjekur që të jemi besnik ndaj tyre, t’u japim 
besim dhe sot ne kemi mbi 1 milionë e gjysmë 
klientë në 3 shtete, duke treguar që jemi pranë 
tyre dhe me ta, si një familje bashkë me Sigalin. 
Fundja, misioni ynë është t’i ndihmojmë ata 
në raste fatkeqësie për t’i kthyer në gjendjen e 
mëparshme financiare, shëndëtësore etj”.



Nga 24 milionë euro humbje  
në 7,7 milionë euro fitim

Vitin 2016 sektori i sigurimeve në Kosovë e kishte 
mbyllur me bilanc negativ prej më shumë se 24 
milionë euro. Derisa tash pas 6 vitesh sektori i sig-
urimeve në Kosovës ka krejtësisht pasqyrë tjetër. 
Profiti neto i kompanive të sigurimeve në vendin 
tonë gjatë vitit 2021 ishte hiç më pak se 7,7 milionë 
euro. Një profit i ngjashëm si ky vlerësohet të jetë 
edhe gjatë vitit 2022, vit ky kur për herë të parë 
ka arritur kulimin sektori i sigurimeve në vendin 
tonë. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore 

të Kosovës shihet se vitin 2016  kompanitë e siguri-
meve që operojnë në vendin tonë e kishin mbyllur 
me hiç më pak se 24.6 milionë euro humbje. Vitin 
2017 kompanitë e kishin mbyllur me 6,3 milionë 
euro profit, derisa vitin 2018 me një profit të pastër 
neto prej 1.5 milionë euro. Vitin 2019 kompanitë e 
sigurimeve që operojnë në vendin tonë gjithashtu e 
kishin mbyllur me një bilanc negativ prej 5,3 mil-
ionë euro, derisa një vit më vonë, pra vitin 2020, e 
kishin mbyllur me një fitim të pastër prej 4,1 mil-

ionë euro. Po ashtu, sipas të dhënave zyrtare të 
Bankës Qendrore të Kosovës shihet se në vitin 2021 
kompanitë e sigurimeve në vendin tonë e kishin 
mbyllur vitin me një fitim të pastër prej 7,7 milionë 
euro. Edhe gjatë vitit 2022 kompanitë e sigurimeve 
në vendin tonë e kanë mbyllur vitin me një bilanc 
pozitiv. Gjatë periudhës janar-nëntor 2022 fitimi i 
pastër i kompanive ka qenë mbi 5,1 milionë euro. 
Në këtë vlerë nuk është i përfshirë edhe muaji i 
fundit i vitit 2022. 

 
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), kompanitë e sigurimeve vitin 2016 e 
kishin mbyllur me 24.6 milionë euro humbje, derisa vitin 2021 e kishin mbyllur me 7,7 milionë euro fitim. 
Drejtori i BKS-së Sami Mazreku thotë se sektori i sigurimeve po ndryshon nga dita në ditë.

-2
4,

69
7,

83
2€

6,
38

5,
85

4€

4,
18

1,
77

1€

7,
76

5,
07

2€

5,
12

4,
94

4€

1,
57

5,
56

6€

-5
,3

85
,9

67
€

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



iSIGURIMET 03

Mazreku: Përmes sistemit të ri eliminohen 
letrat gjatë regjistrimit të automjeteve

Me çmimin Ibrahim Rexhepi nderohen dy 
personalitete që kanë dhënë kontribut me 
dekada në lëmine e gazetarisë

Përmes sistemit të ri INSUREX ka fillu-
ar eliminimi i letrave gjatë regjistrimit të 
automjeteve. Në një të ardhshme shumë të 
shpejt synohet eliminimi në tersi i letrave 
gjatë procesit të regjistrimit, apo edhe 
vazhdimit të regjistrimit të automjeteve.

Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit, 
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këto janë të lidhura me sistemin shumë të 
avancuar INSUREX.

Për ketë arritje drejtori Mazreku 
thotë se një falënderim i veçantë shkon 
për Bankën Qendrore të Kosovës, por 
edhe drejtorët e kompanive të siguri-
meve të cilët në vazhdimësi kanë treguar 
bashkëpunim për modernizim dhe avan-
cim të sistemit.

Më tutje Mazreku falënderon Institucio-
net Financiare që janë bërë pjesë e sistemit 
si dhe ato që janë në përgatitje për tu bërë 
pjesë e këtij sistemi.

Përndryshe deri më tash Institucionet 
që janë ndërlidhur me sistemin INSUREX 
janë: IFJB “Capital”, Vllesa – CO, Unioni 
Financiar, IFJB Posta e Kosovës, IFJB FIN-
SER, Banka Ekonomike, IBAS.

Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) ka 
shpërblyer me çmimin e gazetarit të ndjerë 
“Ibrahim Rexhepi” dy personalitete të 
rëndësishme të cilët për dekada kanë dhënë 
kontribut të madh në lëmin e gazetarisë.

Prezantuesja e lajmeve Besa Çejku- Buçin-
ca është shpërblyer me çmimin e karrierës 
“Ibrahim Rexhepi”, derisa Mehmet Gjata 
një gazetar që ka dhënë shumë kontribut 
në lëmin e gazetarisë ekonomike është 
shpërblyer me çmimin “Ibrahim Rexhepi”.

Gjatë një ceremonie të organizuar në 
ndarjen e çmimeve drejtori i BKS-së z.Sami 
Mazreku ka folur për kontributin shumë 
të madh që ka dhënë në lëmin e sigurimeve 
gazetari i ndjere Ibrahim Rexhepi.

“Kur po i ndaj këto çmime unë po ndje-
hem shumë i emocionuar. Më kujtohet 
kur para katër vitesh, Ibra siç e quanin 
të gjithë, ishte pjesë e një tryeze ku në atë 
kohë ai më dha disa rekomandime, shumë 
të rëndësishme për karrierën time. Sa ma 
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02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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Scardian

Të qenët i shëndetshëm është një element 
thelbësor për lumturinë dhe mirëqenien 
e njeriut.

Kohëve të  fundit  seci l i  nga ne ka ar-
ritur të kuptojë se sa i rëndësishëm është 
shëndeti, kujdesi për veten dhe të tjerët.

Shpeshherë duke u fokusuar në dina-
mikën e jetës, në shkoll im apo në punë 
harrojmë se  sa  e  rëndës ishme është  të 
kemi kujdes për veten, shëndetin personal 
apo të familjeve tanë.

Kur është fjala për kujdesin ndaj shën-
detit atëherë një ndër hapat më të rëndë-
sishëm për një kujdes të shtuar dhe një 
ndihmesë  shumë e  madhe, s idomos në 
ras te t  kur  përbal lemi  me probleme të 
ndryshme shëndetësore, është Sigurimi i 
Shëndetit.

Përmes sigurimit të shëndetit, një kom-

pani e sigurimeve në bazë të marrëveshjes 
me  k l i en t in  o f ron  mbulueshmër inë  e 
nevojshme për kompensimin e dëmeve të 
shkaktuara si pasojë e sëmundjeve, lëndi-
meve, aksidenteve apo formave të t jera 
të përkeqësimit të shëndetit , gj i thmonë 
duke u bazuar në parimet e kontratës të 
cilën ne e nënshkruajmë me atë kompani.

Scard ian  S igur ime  ë shtë  kompani  e 
besueshme, mbrojtëse, e kujdesshme dhe 
e përkushtuar ndaj klientëve të saj, qël-
l imi kryesor i  kompanisë është të mini-
mizoj traumat dhe shpenzimet e klientëve 
në rast fatkeqësie, e që shpeshherë mund 
të jenë shpenzime jo të vogla dhe të pa 
përballueshme.

S igur imin  e  Shëndet i t  Scard ian  S ig-
urime e ofron si  pako famil jare përmes 

t r i  ofer tave  të  ndryshme, varës i sht  se 
c i la  i  përgj ig jet  më së mir i  kërkesës  së 
kl ientëve. Kontrata aktivizohet për pe-
r iudhë 1 v jeçare  dhe g jatë  kësa j  kohe 
staf i  i  Scardian Sigurime do të  jetë  me 
përkushtim në shërbim të kl ientëve për 
të adresuar të gjitha kërkesat dhe nevojat 
që ata mund të kenë.

Përveç në pikat e shitjes në shumicën e 
qyteteve të Kosovës, Scardian Sigurime 
ofron edhe mundësinë e Sigurimit të Shën-
detit Online pa pasur nevojë që klienti të 
dalë nga shtëpia, duke kursyer mundin 
dhe kohën. 

Një viz i të  v irtuale  në www.scardian.
com dhe pak minuta kohë janë e gj i tha 
që ju duhet që ju të siguroni atë që është 
më me vlerë për ju, pra, familjen tuaj. 

Phone: 049 / 909 090
    049 / 777-444

email: info@scardian.com 
 
www.scardian.com

Sa është i rëndësishëm  
sigurimi i shëndetit? Këto 
janë super pakot e “Scardian”
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meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/
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Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.
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të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 
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Illyria 

Kompania e sigurimeve ILLYRIA SH.A. 
është njëra nga kompanitë lidere në tregun 
e sigurimeve vullnetare për vite me radhë. Si 
pjesë e grupit SIG (Sava Insurance Group, Sll-
oveni) konsiderohet njëra nga kompanitë me 
sisteme të avancuara të teknologjisë informa-
tive si dhe implementimin e standardeve më 
të reja të raportimit financiar.

Si kompani lidere në fushën e sigurimeve 
vullnetare i kushton rëndësi të veçantë vënies 
së klientit në qendër dhe kujdesit të vazh-
dueshëm për mirëqenien e tij shëndetësore 
dhe financiare, duke i ndihmuar që të trans-
ferojë një pjesë të riskut që klientit i ekspo-
zohet te ne, me të vetmin qëllim në tejkalimin 
dhe rimëkëmbjen më të lehtë pas dëmit dhe 
humbjeve të mundshme financiare që i shkak-
tohen si pasojë e dëmit.

Kompania e sigurimeve Illyria ka afërsisht 
13% në tregun e përgjithshëm të sigurimeve, 
ndërsa në klasat e sigurimeve vullnetare 
mban mbi 18% të pjesëmarrjes në treg për 
vitin 2022.

Kur flasim për mirëqenien e klientëve, nuk 

mund të kalojmë pa e përmendur produktin 
e sigurimit shëndetësor ku kompania jonë 
menaxhon me mbi 25% të tregut të kësaj 
klase të sigurimit dhe vazhdon zhvillimin dhe 
zgjerimin e mëtutjeshëm për të gjitha shërbi-
met që ndërlidhen me përmirësimin e cilësisë 
së produktit që e ofron në treg, të dizajnuar 
enkas për nevojat e të gjithë qytetarëve dhe 
bizneseve.

Po ashtu, kompania ofron edhe sigurimet 
tjera vullnetare siç janë: sigurimi shtëpiak 
dhe i pronës, sigurimi i përgjegjësive pub-
like dhe profesionale, sigurimi i shëndetit në 
udhëtim, sigurimi nga aksidentet personale, 
sigurimi i garancioneve, sigurimi i mallrave 
gjatë transportit, sigurimi i të gjitha rreziqeve 
gjatë ndërtimit, si dhe sigurime të tjera.

Menaxhimi i riskut padyshim që është ndër 
prioritetet tona gjatë zhvillimit të biznesit 
me synimin e vetëm që kurdo që ndodh apo 
paraqitet ndonjë dëm ndaj cilitdo nga klientët 
tanë të jemi në gjendje t’i qëndrojmë afër në 
tejkalimin dhe rimëkëmbjen e tij/saj. Në këtë 
drejtim kemi aranzhuar kontrata për trans-

ferimin e një pjese të riskut te risiguruesit me 
renome botërore të cilët kanë vlerësim A e më 
lartë nga Standard & Poor’s, apo agjensionet 
tjera vlerësuese relevante. Ne qëndrojmë sta-
bil dhe të gatshëm për t’i përballuar të gjitha 
katastrofat natyrore që mund të ndodhin e 
që si pasojë mund ti shkaktojnë dëme të kon-
siderueshme klientëve tanë.

Jemi duke punuar çdo ditë në avancimin 
teknologjik dhe të të bërit biznes në hap me 
trendet e zhvillimet e ngjashme në Evropë dhe 
këtë e bëjmë me përkushtim dhe me të vetmin 
qëllim që ta realizojmë synimin tonë për të 
qëndruar në rangun e kompanive të dalluara 
në tregun e sigurimeve Jo-Jetë në Kosovë për 
nga stabiliteti financiar dhe kualiteti i shër-
bimeve të ofruara.

Ju falënderojmë çdo herë juve klientë të 
nderuar, për besimin dhe mundësinë që na 
jepni për çdo ditë për të qenë afër jush në 
mënyrë që t’ua lehtësojmë brengat në mo-
mentin e parë kur ato ju shfaqen dhe të ku-
jdesemi për ju ashtu sikurse ju i keni pritjet 
nga ne dhe më shumë!

Phone: 038 750 850 email: info@illyriainsurance.com 
 
www.illyriainsurance.com

“Illyria” menaxhon me mbi 25%  
të tregut të sigurimit shëndetësor,  
përzgjidhni ofertat e dizajnuara për  
të gjithë klientët
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Periudha e zhvillimit 

iSIGURIME
Tregu i sigurimeve gjatë gjashtë viteve të 

fundit ka pasur një hov të përshpejtuar të zh-
villimit, krahasuar me periudhat paraprake. 
Gjatë kësaj periudhe kohore kompanitë kanë 
rritur produktet, por kanë qenë edhe shumë 
të shpejtë në pagesën korrekte të dëmeve për 
palët e dëmtuara. 

Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qen-
drore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë periud-
hës 2016-2022 tregu i sigurimeve në  Kosovë 
është rritur për më shumë se 35 milionë euro, 
nga 8 milionë euro sa ishte rritur në periud-
hën 2010-2015. Pra, në fund të muajit nën-
tor të këtij vit shuma e premive të pranuara 
nga kompanitë e sigurimeve si dhe BKS-ja ka 
kaluar vlerën prej më shumë se 115 milionë 
euro, nga 78,8 milionë euro sa kishte qenë në 
fund të vitit 2015. 

Gjatë periudhës në fjalë gjithashtu ka pasur 
rritje të përshpejtuar të tregut vullnetar të sig-
urimeve si dhe rritje tepër e madhe e pagesës 
së dëmeve.  

Gjithnjë referuar të dhënave zyrtare të BQK-
së, shihet së në fund të vitit 2015 të hyrat totale 
nga sigurimet vullnetare kanë qenë më pak se 
26 milionë euro, derisa në fund të muajit nën-
tor të këtij vit, pra për një periudhë 11 mujore, 
jo një vjeçare, shuma e premive të pranuara 
në emër të sigurimeve vullnetare ka arritur 
në 46,4 milionë euro, pra shihet se kemi një 
dyfishim të hyrave, një rritje të madhe të tregut 
të sigurimeve vullnetare.

Vetëm gjatë periudhës janar-nëntor 2022 
shuma e mjeteve që janë shpenzuar në emër 
të pagesës së dëmeve nga kompanitë e siguri-
meve si dhe Byroja Kosovare e Sigurimeve ka 
rritur në rreth 52 milionë euro, pa përfshirë 
këtu edhe muajin dhjetor, nga 36,8 sa ka qenë 
gjithsej në vitin 2016. Nëse bëjmë një kra-
hasim shihet qartë se ka një rritje të madhe 
prej më shumë se 40%.

MAZREKU: KJO ËSHTË PERIUDHA 
E ZHVILLIMIT TË TREGUT
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare 

të Sigurimeve (BKS), thotë se meritat e mëdha 
në zhvillimin e sektorit gjatë kësaj periudhe 
kohore i ka guvernatori i Bankës Qendrore të 
Kosovës Fehmi Mehmeti, por edhe drejtoret 
e kompanive të sigurimeve të cilët kanë tre-
guar përkushtim dhe vullnet në modernizimin 
e tregut. 

“Pra, referuar të dhënave zyrtare shihet se 
gjatë gjashtë viteve të fundit ka lulëzuar sek-
tori i sigurimeve. Gjatë kësaj periudhe kohore 
kemi një zhvillim shumë të madh të tregut vull-
netar, kemi rritje të të hyrave, por edhe kemi 
rritje shumë të madhe të pagesës së dëmeve. Si 

në Byronë Kosovare të Sigurimit, ashtu edhe 
nëpër kompani të sigurimit një pjesë e madhe 
e dëmeve, pra ata që pajtohen me vlerësimet, 
pagesat behën në kohë reale, derisa ata që nuk 
pajtohen, procedurat vazhdojnë në Gjykatë. 
Pra, nga dita në ditë kemi rënie të dukshme të 
rasteve që përfundojnë në Gjykatë”, ka thënë 
drejtori Mazreku.

Sipas Mazrekut rritja e të hyrave prej më 
shumë se 35 milionë euro gjatë gjashtë viteve 
të fundit, nga rreth 8 sa ishte në periudhën 
paraprake gjashtë mujore konfirmon se kjo 
është periudha e zhvillimit të tregut të siguri-
meve në vend.

“Mos të harrojmë, po flasim vetëm për 11 
muaj të vitit 2022, unë besoj se me të dhënat 
e muajit dhjetor rritja do të kalojë vlerën mbi 
40 milionë euro”,  shtoi Mazreku. 

Gjatë periudhës 
2016-2022 tregu 
i sigurimeve në  
Kosovë është rritur 
për më shumë se  35 
milionë euro, nga 8 
milionë euro sa ishte 
rritur në periudhën 
2010-2015. Drejtori 
i Byrosë Kosovare 
të Sigurimit, Sami 
Mazreku, thotë 
se për sukseset e 
arritura meritat i 
takojnë guvernatorit 
të BQK-së Fehmi 
Mehmetit, por 
edhe drejtorëve të 
kompanive të cilët 
kanë treguar vullnet 
dhe përkushtim 
në zhvillimin dhe 
modernizimin e 
tregut. Mazreku 
tregon se sot Byroja 
Kosovare e Sigurimit, 
por edhe kompanitë 
e sigurimeve janë 
model jo vetëm në 
rajon, por edhe më 
gjerë.

  Rritja e të hyrave prej më 
shumë se 35 milionë euro gjatë gjashtë 
viteve të fundit, nga rreth 8 sa ishte në 
periudhën paraprake gjashtëmujore, 
konfirmon se kjo është periudha e 
zhvillimit të tregut të sigurimeve 
në vend”, ka thënë drejtori i Byrosë 
Kosovare të Sigurimit Sami Mazreku.

02 iSIGURIMET

Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
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filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
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kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
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Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
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Evropës Qendrore dhe Lindore.
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vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
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tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
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meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
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me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
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Eurosig

Kompania jonë ka qenë zgjidhja ideale 
për klientët të cilët na kanë besuar disa 
nga asetet e tyre më të çmuara. Prandaj, 
Eurosig duke ofruar produkte dhe shërbim 
me kualitet të lartë me standarte europiane 
gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022, sho-
qëria realizoi 14.8 Milion euro prime të 
shkruara neto, duke shënuar një rritje prej 
33.69 % krahasuar me të njëjtën periudhë 
të vitit 2021. Kurba e ecurisë së primeve 
të Eurosig shkon në të njëjtin drejtim me 
tregun, duke shënuar vlerën më të ulët në 
vitin 2019, ndërsa vlerën më të lartë në vi-
tin 2022. Norma e rritjes së shoqërisë është 
afro 20% mbi mesataren e rritjes së tregut.

Misioni dhe filozofia e Eurosig për ori-
entimin ndaj klientit, përbën një qasje që 
mbart vlera për tani dhe të ardhmen. Ne 
kemi krijuar marrëdhënie afatgjata besimi 
me punonjësit, klientët, grupet e intere-
sit, duke u përgjigjur kërkesave të tyre me 
shpejtësi dhe profesionalizëm. Në EURO-
SIG punohet në grup, nxitet diversiteti, 
vlerësohen përpjekjet dhe puna orientohet 
drejt rezultatit.

Gjatë vitit  2022 Eurosig ka arritur të 
rrisë numrin e degëve të saj të shitjes në 
qytete si Prishtinë, Ferizaj dhe Mitrovicë.

Aplikacioni i parë i sigurimeve në Kosovë
Gjithashtu, për vitin që lëmë pas, kom-

pania Eurosig për t’ua thjeshtësuar pro-
cedurën klientëve të saj ka krijuar aplika-
cionin të cilin mund ta shkarkoni ne App 

store ose ne Google play. Eurosig është 
kompania e parë në tregun kosovar e cila 
e ka krijuar këtë aplikacion ku klientët 
në mënyrën më të thjeshtë të mundshme 
mund të hapin llogari me numër personal 
dhe të ketë mundesi të bëjnë blerjen e poli-
cave, njoftimet për mbulimet, pagesën e 

dëmeve, skadimin e policave aktive si dhe 
mund të informohen për ofertat më të fun-
dit promovuese. Gjithashtu, në web faqen 
e Eurosig klientët mund të blejnë SHËN-
DETIN NË UDHËTIM, të bëjnë aplikimin 
për të siguruar shtëpinë/banesën dhe për të 
bërë aplikimin për sigurimin shëndetësor 
familjar.

    
Sigurimi i Shtëpisë dhe pronës
Një tërmet, zjarr apo shpërthim mund ta 

dëmtojë shtëpinë ose biznesin tuaj, por me 
sigurimin e Pronës në EUROSIG investimi 
juaj është i mbrojtur. Ju thjesht sigurojeni e  
për dëmtimet mendojmë ne. Me Sigurimin 
e Pronës do të jeni të mbrojtur nga:

Tërmeti- Mbulohen dëmet nga tërmeti 
në pronën tuaj.

Zjarri- Mbulon zjarr, rrufe, eksplozion, 
rënia e avionëve dhe pjesëve të tij, duke 
ofruar një mbrojtje maksimale nga çdo 
zjarr aksidental.

Siguroni investimin tuaj dhe jeta juaj do 
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www.eurosig-ks.com

Eurosig  
Primi Neto 2017 - 2022

10,796,643€

9,771,787€
8,918,763€

9,708,060€

11,091,141€

14,828,217€
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SIGKOS
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Phone: 038 614 614 email: info@sigkos.com 
 
www.sigkos.com

Pse të sigurohesh  
me SIGKOS
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Kompania e Sigurimeve "ELSIG" është theme-
luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
e vetë Kompania e Sigurimeve "ELSIG" e ka 
filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka 
Qendrore e Kosovës (BQK).

Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim 
Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në 
fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".

Elsig Telefoni: 038 221 112
Telefoni: 038 221 113
Telefoni: 038 221 114

Email: office@kselsig.com
www.kselsig.com/

Kompania e Sigurimeve "ELSIG"  
ofron një portfolio të ndryshëm  
të produkteve të sigurimeve  
sikurse janë:

• Sigurimi i autopërgjegjësisë
• Sigurimi KASKO
• Sigurimi i shëndetit në udhëtim
•  Sigurimi i përgjegjësisë  

(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal
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121,058,285 €
euro ka arritur volumi i primeve të 
shkruara bruto, në fund të muajit 

shtator të këtij viti.

12,694,461€
 

është rritur volumi i primeve të shkru-
ara bruto gjatë periudhës janar-shta-

tor 2022, në raport me periudhën 
e njëjtë të vitit paraprak.

11.71%
 

është rritur tregu i sigurimeve gjatë 
periudhës janar-shtator 2022, në 

raport me periudhën e njëjtë të vitit 
paraprak.

18,144
 

dëme më shumë janë paguar gjatë 
periudhës janar-shtator 2022, sesa në 

periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

1,213,617 
ka arritur numri i kontratave të kom-
panive të sigurimit me qytetarët në 
fund të muajit shtator të këtij viti.

153,546
dëme janë paguar nga  

kompanitë e sigurimeve, por  
edhe nga Byroja Kosovare e Siguri-
meve, vetëm gjatë periudhës janar-

shtator 2022.

14.93%
 

është rritur numri i kontratave të 
kompanive të sigurimit me qytetarët 
në fund të muajit shtator të këtij viti, 
krahasuar me periudhën e njëjtë të 

vitit paraprak.

 5,910,675€
ka arritur volumi i primeve të shkruara bruto në 

veprimtarinë e Jetës, deri në fund të muajit shta-
tor të këtij viti.

34,08%
është rritur volumi i primeve të shkruara bruto 
në veprimtarinë e Jetës deri në fund të muajit 
shtator të këtij viti, në raport me periudhën e 

njëjte të vitit paraprak.

 9.21%
është rritur numri i kontratave në sigurimin e 
jetës gjatë periudhës janar-shtator 2022, në 

raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

 31,529
ka arritur numri i kontratave në sigurimin e jetës, 

në fund të muajit shtator të këtij viti.

 115,147,610€
 

ka arritur volumi i primeve të shkruara bruto në 
veprimtarinë e Jo-Jetës, deri në fund të muajit 

shtator të këtij viti.

 10.77%
është rritur volumi i primeve të shkruara bruto 

në veprimtarinë e Jo-Jetës, deri në fund të mua-
jit shtator të këtij viti.

Performanca e sektorit të sigurimeve 
gjatë periudhës janar-nëntor 2022, në 
raport me periudhën e njëjtë të vitit 
paraprak.

SIGURIMET NË NUMRA
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Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".
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meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
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Berisha: 5581 
lëndë i mbyllëm 
vetëm gjatë  
vitit 2022

Vetëm gjatë vitit që lamë pas Byroja Kos-
ovare e Sigurimit (BKS) ka arritur të mbyll 
hiç më pakë se 5581 lëndë në vlerë financiare 
prej mbi 9,5 milionë euro. Drejtori i Finan-
cave në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS) 
Valon Berisha tregon për “iSIGURIME” se falë 
një pune dhe angazhimi të madh, janë arritur 
rezultate të shkëlqyeshme në trajtimin dhe 
mbylljen e lëndëve të paraqitura për kompen-
sim në BKS.

Berisha më tutje tregon se me 31 dhjetor të 
vitit 2021 kanë qenë gjithsejtë 3,208 lëndë 
aktive. Më tutje sipas tij gjatë gjithë vitit 2022 
në BKS kanë ardhur edhe 4883 lëndë të reja. 
“Falë një dinamike dhe një angazhimi shumë 
të madh të menaxhmentit, por edhe stafit gjatë 
vitit 2022 është arritur të mbyllën hiç më pakë 
se 5581 lëndë në vlerë financiare mbi 9,5 mil-
ionë euro. Numri i madh të lëndëve të mbyl-
lura dëshmon punën e madhe që është bërë 
gjatë vitit që lamë pas” tregon drejtori Berisha.

Ai më tutje bën të ditur se në fund të vitit 
që lamë pas të pazgjidhura kanë mbetur edhe 
2509 lëndë të cilat i përkasin viteve nga 2002 
deri në 2020. “Me ardhjen e drejtori Mazreku 
në BKS dinamika e punës ka ndryshuar krejtë-
sisht. Tash është një dinamik shumë më e lartë. 
Me ardhjen e drejtori të ri numri i lendeve 
që kanë shkuar në Gjykata thuajse është në 

nivelin zero. Ne po bëjmë të pamundurën që 
thuajse të gjitha lëndët që vijnë për kompen-
sim në BKS ti mbyllim me marrëveshje e jo 
me procedura Gjyqësore” ka thënë më tutje 
drejtori Berisha.

Valon Berisha, drejtor 
i Financave në Byronë 
Kosovare të Sigurimit 
(BKS) tregon se vetëm 
gjatë vitit që lamë pas 
BKS-ja ka arritur të 
mbyll hiç më pakë se 
5581 lëndë në vlerë 
financiare prej mbi 9,5 
milionë euro. Berisha 
tregon se në fund të vitit 
kanë mbetur rreth 2500 
lëndë aktive, apo rreth 
700 më pakë se sa ishin 
në fund të vitit 2021. 
Sipas të dhënave zyrtare 
të BKS-së shihet se 
lëndët aktive i përkasin 
viteve 2002 deri në fund 
të vitit 2020
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luar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë trem-
ujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e 
investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin 
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filluar nga muaji Qershor me ç'rast licencohet 
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fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani 
inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte 
një sfidë e re me barriera të mëdha, por si re-
zultat i punës së palodhshme suksesi ishte i 
pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, 
z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për 
këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin 
në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) 
e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit 
dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që 
kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët 
përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen 
në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo 
kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si 
kompani që reflekton besueshmëri, qëndruesh-
mëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj.

Në shtator të vitit 2008 kompania e sig-
urimeve Elsig bëhet anëtare e kompanisë së 
njohur austriake "GRAWE GROUP - Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellchaft", 
meqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes 
të dy kompanive. "GRAWE Group" është kom-
pani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e 
sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të 
Evropës Qendrore dhe Lindore.

Anëtarësimi në "GRAWE GROUP" dhe 
bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte ob-
jektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Siguri-
meve "ELSIG", kështuqë që nga shtatori i vitit 
2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët 
më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin 
tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet 
vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është 
shërbimi cilësor i klientëve dhe cilësia e produk-
teve të cilat janë përgatitur me standarde të larta 
ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të 
shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e 
Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare 
hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme 
me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim 
ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Pas 
krijimit të stabilitetit financiar dhe profesional 
në vitin 2013 zt. Elshani arri të rikthej 100% të 
aksioneve të kompanisë në pronësinë e tij.

Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
tjetër me kompaninë e sigurimit "MONDIAL 
Assistance Group", kompani kjo pjesë e elitës 
ndërkombëtare e specializuar në sferën e siguri-
meve.

ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
torë në të gjitha nivelet dhe në tërë vendin. In-
vestimet në këtë sferë janë të pandaluara dhe në 
bashkëpunim më partnerin "GRAWE GROUP" 
dhe "MONDIAL Assistance" shpeshherë organ-
izohen trajnime dhe konferenca të ndryshme të 
produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
të eksperiencave të ndryshme ne mes kuadrove 

të cilët janë pjesë e familjes se madhe "GRAWE 
Group".

Përveç angazhimit të profilit të lartë të ek-
spertëve në lëmin e sigurimeve ELSIG-u duke 
pasë parasysh së e tërë puna operative do të zh-
villohet në sistemin online, ka investuar dhe do të 
investoj edhe më tutje në infrastrukturën moderne 
të Teknologjisë Informative që të sigurojë efika-
sitet në shërbimet dhe në veprimet e synimet e 
veta në të ardhmen.

Struktura organizative shpeshherë përkufizo-
het me komunikimin, autoritetin dhe marrëd-
hëniet e ndërsjella brenda organizatës. Të gjitha 
këto cilësi të larta organizative gjenden brenda 
strukturës tashmë të ndërtuar të Kompanisë së 
Sigurimeve "ELSIG".
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(publike dhe profesionale)
• Sigurimi i garancisë
• Sigurimi i pronës
• Sigurimi i aksidentit personal

3,208
4,883
5,581
2,509
9,522,314€

lëndë aktive kanë qenë në Byronë Kosovare të Sigurimit më 
31.12.2021

lëndë të reja kanë ardhur në Byronë Kosovare të Sigurimit nga 
01.01.2022 deri më 31.12.2022

lëndë janë zgjidhur në Byronë Kosovare të  
Sigurimit gjatë vitit 2022

lëndë aktive kanë mbetur në BKS në  
fund të vitit 2022

është vlera e lëndëve që Byroja Kosovare e 
Sigurimit ka mbyllur gjatë vitit 2022


