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T he changes that have occurred 
in the last years in the insur-
ance industry are a guarantee 
for the further development of 
the insurance market, which 

can easily reach, within a decade, the 
amount of 500 million Euros, compared 
to around 130 million Euros at the end 
of the last year. 

The first fifteen years of the post-war 
market have served to create and con-
solidate the market. We can say that the 
last 5 years are marked with development 
and change, while in the next 10 years the 
insurance industry is expected to reach 
the highest development.

Insurance companies in the insurance 
sector in the country concluded 2022 
with complete stability like never before, 
there was a visible growth in the market, 
increase in profit, but the most important 
thing is an increase in public’s trust.

If we refer to the official data of the 
Central Bank of Kosovo (CBK), it can be 
noted that in 2018 the lack of capital was 
21.8 million Euros, and it was reduced 
to zero in 2022. In addition, the lack of 
acceptable assets to cover technical pro-
visions which was 16.2 million Euros 
by 31 December 2018, has dropped to 
zero. Out of a total of 12 non-life insur-
ance companies operating in Kosovo in 
2018, six of them had capital shortage, 
and currently no insurance companies 
have capital shortages. Out of a total of 
12 non-life insurance companies oper-
ating in Kosovo in 2018, five of them 
had a lack of acceptable assets to cover 
technical provisions, while now none of 
the companies lack acceptable assets to 
cover technical provisions.

The rapid and healthy growth of the 
voluntary insurance market is happen-
ing thanks to the great commitment of 
the directors of insurance companies, but 
also thanks to everyone’s commitment in 
raising the awareness about the impor-

tance of insurance policies.
Unfortunately, until that period of time, 

most of the people we talked to during 
hundreds of awareness campaigns, round 
tables, etc., described the policy as just a 
simple piece of paper, and now, after five 
years, the situation is almost completely 
different. Simply said, the joint commit-
ment is yielding the results we have long 
predicted would happen.

It would not have been easy to be in 
the current situation without the great 
commitment of the governor of CBK, 
Mr. Fehmi Mehmeti, who did his best 
to regulate the insurance market in the 
country. When he got his position, he set 
himself this mission, and at the end of his 
mandate, the results are 100% visible.

Governor Mehmeti’s great work and 
commitment is a guarantee for further 
market reforms, and most importantly, 
those who take the decisions have un-
derstood that the Central Bank does not 
benefit from the reforms, but the com-
panies they run do.

In the last years, in addition to the man-
agement role, I was directly involved to 
make changes in the sector, and I also 
had the support of Agim Elshani, who 
can also be considered as a promoter 
of many changes and reforms that have 
taken place in the insurance industry in 
our country.  Elshani has vision, strength 
and confidence to continue the path we 
have started, and develop the insurance 
market like in the developed European 
countries.

The reforms and the great work dy-
namics have yielded visible results in the 
Kosovo Insurance Bureau (KIB), and it 
is an institution which is considered as a 
model for management not only in Ko-
sovo but also beyond Kosovo. We will 
continue ahead with the support of the 
directors of the insurance companies.

Thus, the joint commitment has a sin-
gle goal, which is, Kosovo’s membership 
in the Green Card Bureaux. We believe 
that our request will be granted in the 
near future because we have done the 
work to become members of the institu-
tion thereof.

We closed over 10,000 claims in record 
time. We compensated the citizens in a 
quick time frame, and I can say that the 
number of cases that were sent to the 
court over this period, is very small or 
none at all.

The KIB and the insurance companies in 

the country paid the claims to the injured 
parties in almost real time throughout 
the past year and special credit goes to 
the directors of the insurance companies. 

According to the official data, in the 
last five years, the value of written pre-
miums was 539 million Euros, while 
damages were paid in the amount of 
260 million Euros. In 2018, the value of 
gross written premiums was 92.1 million 
Euros, while the value of claims paid by 
insurance companies and the KIB was 
42.9 million Euros, which is, 46% of 
the total revenues during 2018. In 2019, 
revenues from gross written premiums 
reached 99.2 million Euros, while the 
value of claims paid was 47.9 million Eu-
ros, which is, over 48% of the total rev-
enues of the companies. In 2020, insur-
ance companies in Kosovo collected 99.3 
million Euros from premiums, while the 
insurance companies paid claims in the 
amount of over 46 million Euros, which 
is, over 46% of the total revenues of the 
companies. In 2021, insurance compa-
nies collected revenues in the amount of 
117.4 million Euros from gross written 
premiums, while the insurance compa-
nies paid claims in the amount of 60.3 
million Euros in the same year, which 
is, 51.36% of the total revenues of the 
companies in our country. In 2022, it 
is estimated that the total revenues of 
insurance companies have reached the 
highest point so far, that is, 130.9 million 
Euros, while the value of paid claims is 
62.1 million Euros, which is, 47.44% 
of the total revenues of insurance com-
panies.

The value of claims paid is increasing 
significantly year by year, while the price 
of insurance policies has not changed at 
all in the recent years. If we compare the 
payment of damages in 2022 with 2016, 
it can be noted that the value of claims 
paid during the past year is 68.74% 
higher.

We believe in excellent results after a 
great commitment. We believe that, with 
the pace of growth achieved by the in-
surance companies in our country, they 
will very soon offer products and services 
similar to those of the companies in the 
developed European countries. We have 
reached this point in 20 years. I strongly 
believe that we will achieve our goals in 
the next 10 years and we will make an 
insurance market of around 500 million 
Euros.

We are heading towards the 
500 million Euro market

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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INSURERS PAID 260 MILLION  
EUROS FOR CLAIMS IN 5 YEARS
Nearly half of the total income of the insurance companies and the Kosovo Insurance Bureau (KIB) 
has been spent for the compensation of claims over the last 5 years. According to the official data of 
the Central Bank of Kosovo (CBK), it can be noted that during this period, the amount of gross written 
premiums paid was 539 million Euros, and the amount paid for claims was over 260 million Euros. KIB 
Director, Sami Mazreku says that the payment of claims is a top priority for insurers and the KIB 

iSIGURIME
The insurance companies as well as the 

KIB continue to pay large amounts of funds 
to compensate the claims filed by the injured 
parties. According to the official data of the 
CBK, nearly half of the total income of the 
insurance companies and the KIB has been 
spent for the compensation of claims over 
the last 5 years. According to the official 
data of the CBK, it can be noted that dur-
ing this period, the amount of gross writ-
ten premiums paid was 539 million Euros, 
and the amount paid for claims was over 
260 million Euros. According to the data 
of the CBK, in 2018, the amount of gross 
written premiums was 92.1 million Euros, 
and the value of claims paid by the insur-
ance companies and the KIB was 42.9 mil-
lion Euros. According to such data, it turns 
out that 46% of the total income in 2018 
were spent only to compensate the claims. 
In addition, in 2019, the total income of the 
insurance companies from the gross writ-
ten premiums reached the amount of 99.2 
million Euros and during the same year, the 
insurance companies and the KIB paid 47.9 
million Euros for claims. During the same 
year, it can be noted that over 48% of the 
total income of the insurance companies 
was spent to compensate the claims filed 
by the injured parties. 

51.36 % OF THE INCOME WAS SPENT 
TO COMPENSATE THE CLAIMS
According to the official data of the CBK, 

it can be noted that in 2019 the total income 
of the insurance companies was 99.2 mil-
lion Euros, while the insurance companies 
and the KIB paid more than 47, 9 million 
Euros, which is, over 48% of the total in-
come of the insurance companies. In 2020, 
the insurance companies in Kosovo collect-
ed 99.3 million Euros from premiums, while 
the insurance companies paid claims in the 
amount of over 46 million Euros, which is, 
over 46% of the total income of the insur-
ance companies. In 2021, according to the 
official data of the CBK, it can be noted that 
the income of the insurance companies from 
the gross written premiums was 117.4 mil-
lion Euros, while the insurance companies 
paid claims in the amount of 60.3 million 
Euros and it is the largest amount paid for 
claims since the end of the war. The amount 
paid for claims in 2021 is 51.36% of the 
total income of the insurance companies in 
our country. In 2020, it is estimated that 
the total income of the insurance companies 

have reached the highest point so far, that 
is, 130.9 million Euros, while the amount 
paid for the claims is 62.1 million Euros, 
which is, 47.44% of the total income of the 
insurance companies.

 MAZREKU: CLAIMS ARE BEING  
PAID PROMPTLY AND PROPERLY
The director of the KIB, Sami Mazreku, 

says that the insurance companies and the 
KIB are handling the claims of the injured 
parties in a prompt and proper manner. Ac-
cording to him, it is the priority of each 
director of the insurance companies to pay 
the claims of the injured parties in a prompt 
manner, in cases of traffic accidents or other 
matters. “As I have said previously, I am 
reiterating it once again. The claims are 
being handled very promptly by the insur-
ance companies. Claims are being paid very 
promptly and this will continue in the fu-
ture”, said director Mazreku. According to 
him, in the recent times, the number of cases 

that were addressed to the court by the par-
ties who have challenged the assessments 
made by the insurance company, namely 
the KIB, has almost dropped to zero. He 
goes on to say that the aim is to reduce the 
number of cases that end up at court this 
year to zero cases.

 GOVERNOR: THE NUMBER OF PAID  
CLAIMS HAS INCREASED
The Governor of the CBK, Fehmi Me-

hmeti, told “iSIGURIME” that the number 
of contracts and paid claims has increased, 
except in 2020 when the number was lower 
as a result of certain restrictions on the ac-
tivities of the insurers due to the Covid-19 
pandemic.  

According to him, according to the regu-
lar reports sent by the insurers to the CBK 
for the period running until 30 June 2022, 
it can be noted that the trend of increase 
in the number of contracts and paid claims 
continued until the end of 2022.
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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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92,100,000€
from gross written premiums in 
2018.

42,900,000€
is the amount paid for claims by 
the insurance companies and the 
KIB in 2018.

46.5%
of the total income was spent to 
compensate the claims of the 
injured parties in2018

1,082,735 
contracts were concluded between 
the insurance companies and the 
citizens in 2018.

139,642
claims were paid in  2018.

99,200,000€
from gross written premiums in 
2019.

47,900,000€
is the amount paid for claims by 
the insurance companies and the 
KIB in2019.

48.2%
of the total income was spent to 
compensate the claims of the 
injured parties in 2019

1,210,529  
contracts were concluded between 
the insurance companies and the 
citizens in 2019.

137,378
claims were paid in  2019.

2018 2019

  “The number of contracts and paid claims has increased, except in 2020 when 
the number was lower as a result of certain restrictions on the activities of the insurers due 
to the Covid-19 pandemic.  The regular reports sent by the insurers to the CBK for the period 
running until 30 June 2022 have noted that the trend of increase in the number of contracts 
and paid claims continued until the end of 2022”, said the governor of the CBK, Fehmi 
Mehmeti.
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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 
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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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produkteve të sigurimeve nëpër vende të ndry-
shme të Evropës qendrore dhe asaj Lindore. Kjo 
bëhet për arsye të aftësimit dhe të shkëmbimit 
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Group".
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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 
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99,300,000€
from gross written premiums in  
2020.

46,000,000€
is the amount paid for claims by 
the insurance companies and the 
KIB in 2020.

46.32%
of the total income was spent to 
compensate the claims of the 
injured parties in 2020

840,252 
contracts were concluded between 
the insurance companies and the 
citizens in  2020.

126,116
claims were paid in  2020.

117,400,000€
from gross written premiums in  
2021.

60,300,000€
is the amount paid for claims by 
the insurance companies and the 
KIB in 2021.

51,36%
of the total income was spent to 
compensate the claims of the 
injured parties in 2021

1,177,388
contracts were concluded between 
the insurance companies and the 
citizens in 2021.

150,884
claims were paid in 2021.

139,000,000€
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  A“As I have said previously, I am reiterating it once 
again. The claims are being handled very promptly by the 
insurance companies. Claims are being paid very promptly and 
this will continue in the future”, said director of the KIB, 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).

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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Elsig

“ELSIG” insurance company was estab-
lished in March 2008. The initial invest-
ments were made in the company in the sec-
ond quarter of 2008 and “ELSIG” insurance 
company started its activity in June when it 
was licensed by the Central Bank of Kosovo 
(CBK) to sell insurance products.

The founder of this company is Mr. Agim 
Elshani who has shown great success in vari-
ous business fields. For Mr. Elshani, entering 
the insurance industry was a new challenge 
with many barriers, but success was inevita-
ble as a result of the tireless work. To achieve 
his goal, Mr. Elshani defined clear objec-
tives and the investment in personnel was 
his main objective. To him, the employees 
are the enterprise’s assets and not its tools. 
Thanks to the seriousness and professional-
ism shown in the insurance industry by the 
company’s selected personnel who drafted 
the work strategy, they managed to enter the 
market and this company was welcomed by 
the customers within a very short period of 
time and was considered as a company that 
reflects reliability, sustainability and long-
term partnership with its customers. 

“ELSIG” insurance company has constant-
ly met the demands of its customers and 

those of the market in general. The company 
is ready to provide services and support in 
meeting insurance needs at any time.

The products of “ELSIG” insurance com-
pany are adapted and in line with the legisla-
tion in the Republic of Kosovo.

In addition to compulsory products, “EL-
SIG” insurance company also offers a wide 
range of voluntary products for which “EL-
SIG” insurance company is known to be as 
one of the first companies in the insurance 
industry marked in the Republic of Kosovo. 

Our products meet every demand. “EL-
SIG” insurance company has managed to 
gain the trust of many customers by provid-
ing quality and prompt services to you. Over 
the years, it has given special importance 
to compensation claims following every ac-
cident suffered by the customers. Not only 
the sale but also the prompt compensation 
has helped us become the best in the market.

The organizational structure is often de-
fined by communication, authority, and 
inter-relationships. All such high organiza-
tional values are found within the already 
established structure of “ELSIG” insurance 
company.

Phone: 038 221 112
  038 221 113
  038 221 114

email: office@kselsig.com  
 
www.kselsig.com

“ELSIG” insurance company 
offers a diverse portfolio of 
insurance products, such as: 

•  Vehicle liability insurance 

•  CASCO insurance 

•  Health travel insurance 

•  Liability insurance (public and 

professional) 

•  Guarantee insurance 

•  Property insurance 

•  Personal accident insurance

•  Health insurance 

•  Cargo insurance

•  Workplace insurance
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“Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group”, the most  
reliable address for voluntary insurance in Kosovo

Sigma 
Interalbanian Vienna  
Insurance Group

The insurance market in Kosovo went through 
quantitative and qualitative changes in the recent 
years as a result of multidimensional negative con-
sequences caused by the pandemic to the global 
economy and Kosovo’s economy. There has been 
stability (in mediation commissions due to the 
regulation of the Central Bank of Kosovo) and 
organic growth in the TPL market, taking into ac-
count the regulatory reforms in this area. Certainly, 
the growth in this market is limited by 3 factors:

1.  The premium for TPL products (accord-
ing to the respective categories) cannot 
be increased on voluntary basis above 
the limit approved in 2019 by the regu-
lator, that is, the Central Bank of Kosovo 
(CBK). In political terms, a rise in premi-
um is considered an unpopular measure.

2.  The Bonus-Malus system reduces the 
gross written premiums for insurance 
companies by more than 5% per year for 
the same number of vehicles compared to 
1 year ago.

3.  The number of (limited) new vehicles, 
as well as the change of status from un-
registered to registered vehicles (limited 
and subject to restrictive state policies) 
constitutes the only basis for a growth 
in the market and it overcompensates 
the reduction of the premium from the 
Bonus-Malus system.

In the recent years, the insurance industry in Ko-
sovo has made improvements in terms of capital 
adequacy, as well as in the standards applied for 
claims processing and payment.

In view of the above, the only alternative to 
increase the insurance market in Kosovo is the 
portfolio expansion in terms of voluntary prod-
ucts. Let's not forget that the insurance market 
in Kosovo is underdeveloped compared to the re-
gional insurance market and stands far from the 

European insurance market. Several factors have 
affected the insufficient development of the insur-
ance market for voluntary products in Kosovo:

1.  Lack of an insurance culture and tradi-
tion for voluntary products in Kosovo as 
well as in the surrounding countries of the 
region.

2.  The low level of gross income per capita 
in Kosovo and the lowest prioritization 
in times of crisis compared to the essen-
tial items of the basket of goods. This is 
normal consumer behaviour in countries 
with relatively low Gross Domestic Prod-
uct. 

3.  Lack of relevant regulatory obligations 
for compulsory insurance for insurance 
products such as CAR and Property In-
surance in the lending process.   

4.  The relatively low level of public invest-
ments during the pandemic and post-
pandemic period.

Higher priority given to health after the pandem-
ic has increased the interest in the health insurance, 
but on the other hand there is a disproportion be-
tween the demand for coverage by citizens and the 
premium that citizens are willing to pay, despite 
the inflation effects on the medical service costs.

Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group / 
Kosovo Branch has focused its voluntary products 
on the following customers: well-known interna-
tional corporations operating in Kosovo, inter-
national institutions, large businesses and SMEs 
owned by locals, and Kosovo citizens. The highest 
level of capital adequacy in the market and high 
standards set by Vienna Insurance Group as a 
shareholder in terms of corporate governance, 
risk management, finance and strict procedures 
for each department or position are values that 
distinguish Sigma company in the insurance mar-
ket in Kosovo. Such procedures/regulations are 

not only sanctioned formally but are guaranteed 
by advanced “state of the article” software sys-
tems, DB centred at the holding level, developed 
and maintained by world leading companies. 
One of the big advantages of Sigma Interalbanian 
VIG/ Kosovo Branch is the quality of reinsurers, 
without excluding A+, and the condition that no 
product or policy should be without qualitative 
reinsurance. Access in reinsurance markets for 
small and high-risk countries during crisis is dif-
ficult and expensive. Being part of a large insur-
ance group like Vienna Insurance Group, which 
includes reinsurance companies, as well as the 
guarantee that such groups give to other co-in-
surers, is a direct benefit to customers in Kosovo, 
to get an acceptable product price against com-
pensation claims.      

According to the latest assessment by Standard 
& Poor’s Global Ratings, Sigma Interalbanian's 
parent company, Vienna Insurance Group, has 
been rated ‘AAA’ for capital adequacy. The Vienna 
Insurance Group company is the leader in the 
Austrian insurance market and that of Central 
and Eastern Europe. Such a high rating and the 
excellent business results as a whole for the group, 
in a diversified portfolio both in terms of prod-
ucts and geography, are a result of a successful 
management in all aspects and unified standards 
set on the insurance companies that are part of 
the Vienna Insurance Group. 

The combination of high standards and the 
foregoing benefits, as a result of being part of 
a leading insurance group in Europe, working 
hard and being committed to serve every customer 
properly (in full compliance with the contractual 
terms), shows the public that Sigma Interalba-
nian Vienna Insurance Group / Kosovo Branch 
represents a reliable and favourable alternative 
for customers interested in voluntary insurance 
products in the Republic of Kosovo. 

Phone: 038 246 301 email: info@sigma-ks.net  
 
www.sigma-ks.net
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GOVERNOR:  
This is how the  
insurance sector  
in Kosovo changed

iSIGURIME

The governor of the CBK, Fehmi Mehmeti, 
told “iSIGURIME” that the close inspec-
tions and oversight by the CBK and the 
numerous administrative measures, have 
resulted in positive changes in the insur-
ance sector in the last five years in terms of 
corporate governance, but also in meeting 
legal and regulatory requirements. 

According to him, in 2018 the capital 
shortage was 21.8 million Euros and it 
dropped to 0.5 million Euros on 30 June 
2022. In addition, according to him, the lack 
of acceptable assets to cover the technical 
provisions which was 16.2 million Euros 
by 31 December 2018, has dropped to 1.07 
million Euros on 30 June 2022. 

“It is important to note that both of these 
shortages were overcome on 30 September 
2022. Out of a total of 12 non-life insurance 
companies operating in Kosovo in 2018, six 
(6) of them had capital shortage, and only 
one insurance company had capital shortage 
on 30 June 2022, and the capital shortage 
was overcome on 30 September 2022. Out 
of a total of 12 non-life insurance compa-
nies operating in Kosovo in 2018, five (5) 
of them had a lack of acceptable assets to 
cover the technical provisions, while on 30 
June 2022 only 2 insurers lacked acceptable 
assets to cover the technical provisions, and 
the capital shortage was overcome on 30 
September 2022”, said governor Mehmeti.

110.61 % COVERAGE
Furthermore, the governor indicated that 

as of 30 June 2022, the capital adequacy 
ratio, specifically the capital against the sol-
vency margin for non-life insurers is 142.2 
percent, being significantly above the ac-
cepted rate of 100 percent. In addition, the 
capital in relation to the guarantee fund is 
above the accepted minimum limit, resulting 
in the rate of 127.9 percent. 

“According to the reported data by the 
CBK on 30 June 2022 , the non-life insur-
ance sector continues to maintain 110.61 
percent coverage, reaching the required le-
gal minimum of 100 percent. As a result of 
the measures taken by the CBK, with the aim 
of protecting the policyholders and prevent-
ing the increase of the negative impact on 
the insurance market and the financial sys-

tem in general, and based on the duties and 
responsibilities provided for by the Law on 
the CBK and the Law on Insurance, during 
the period of 2018 - 2022, the CBK ruled to 
revoke the licenses of two insurers, namely 
“Insig” and “Kosova e Re” insurance com-
panies. Before taking decision, the CBK 
continuously made efforts to improve the 
financial situation of both insurers. How-
ever, despite the readiness and efforts of the 
CBK, the board and the management of the 
two insurers failed to meet the legal require-
ments and improve the financial situation”, 
he added. According to the governor, there 
is an improvement in the total technical re-
serves as well as in the significant product, 
that is, the TPL product. “As of January 
2018 until the last reporting period of Sep-
tember 2022, we have an increase by 58.9 
percent in total reserves, while the increase 
is 56.1 percent only for TPL. The total re-
serves have increased from 57 million to 90 
million Euros, i.e. an increase by 33 mil-
lion Euros, while the TPL product increased 
from 36 million to 56 million Euros, i.e. an 
increase by 20 million Euros. In addition, 
all companies have made progress in the as-
sessment of outstanding claims (RBNS - re-
ported but not settled), which means a fairer 
treatment of policyholders”, said governor 
Mehmeti. According to the governor, during 
this period, the insurance market relating to 
the TPL product was analysed by actuarial 
analysis which resulted in an improvement 
in the tariff price for the tariff group, and 
it had a fairly high loss ratio as a result of 
the increase in the average damage and the 
frequency of damage, as well as the drop in 
the companies’ income following the ap-
plication of the Bonus Malus system. On 31 
October 2019, the CBK approved decision 
no. 60-272019 on changing the tariffs of 
compulsory auto liability insurance premi-
um for subcategory 1 – passenger vehicles. 
“During this period, a multivariate analysis 
was done on the MTPL pricing to regulate 
this field by analysing additional factors 
such as the region, the age of the vehicles 
and it will serve as a guide for the liberali-
zation of this market. The assets of the in-
surance sector have continuously increased 
during the period of 2018 - 2021 and the 
same trend is also continuing in 2022”, the 
governor said.

 
The governor of 
the Central Bank 
of Kosovo (CBK), 
Fehmi Mehmeti, said 
that the insurance 
sector has almost 
completely changed 
in the last four years. 
According to him, 
in 2018 the capital 
shortage was 21.8 
million Euros and it 
was reduced to zero 
on 30 September 
2022. In addition, the 
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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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+6,975,000€ +7,180,000€ +6,170,597€
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GOVERNOR:  
This is how the  
insurance sector  
in Kosovo changed

ADDED TO THE 
CAPITAL BY 

THE INSURANCE 
COMPANIES 

21,800,000€
capital shortage in 2018

0€  
Euro capital shortage in 2022

16,200,000€   
lack of acceptable assets to cover 
the technical provisions in 2018.

0€
lack of acceptable assets to cover 
the technical provisions in 2022
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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
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Telefoni: 038 221 114
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Ponari: We are always close to people  
through innovative products. Here are the  
innovations we have brought to the market

A 24-year journey that started in Febru-
ary 1999 with 5 people and a capital of only 
400 thousand dollars. Nowadays the insur-
ance companies lead the market, they are in 
the vanguard with their sister companies and 
have over 2100 employees and agents and over 
1150 offices.

It has been a long and tiring journey, with 
many challenges, but it was also a beautiful 
journey when one sees how much confidence 
it has given to citizens in Albania, Kosovo and 
North Macedonia.

It seems unbelievable to many today, but all 
difficulties can be overcome when you love 
something.

We are talking about SIGAL UNIQA Group 
Austria which is an insurance company that 
has targeted the insurance market in Albania, 
Kosovo and North Macedonia.

We had an interview with its founder and 
manager, Mr. Avni Ponari to learn more about 
the company, the products it offers and the fu-
ture plans.

How did you start with SIGAL company?
Avni Ponari:  It is a bit difficult to go 24 years 

back when the idea of developing a private in-
surance company came up. I graduated in the 
naval school and this is my higher education 
which I finished in Vlora. At that time, only the 
Navy was included in the insurance system. 
Albanian ships were the only ones that were 
insured, as they could not sail to any port in 
the world without being insured. Thus, insur-
ance was one of the subjects we had in high 
school. After leaving my senior position in 
1992, I started working for the first insurance 
company - marine department (which I cre-
ated). Furthermore, in 1996-1997, we created 
the law for the liberalization of the insurance 
market and I took part in the drafting of the 
law. In 98 - 99, I started to make arrangements 
to create the first insurance company together 
with some of my friends who worked in insur-
ance industry. 

We were lucky because when we worked 
in the first insurance company in Albania, we 
were trained by the largest European and US 
companies in the insurance market. We were 
invited by the State Department in America, 
Lloyd's in London, etc. and this gave us the 

opportunity that we lacked during the dicta-
torship. Our training was exceptional and we 
acquired the basics to become leaders in the 
insurance industry.

The idea was to start an insurance company, 
but it was difficult due to several factors. Ini-
tially, it was difficult to complete with a state-
owned company which had capital of over 15 
million dollars and 1500 employees in 1997. 
In addition, the public would face the idea of 
insurance companies, right after the 'Pyramid' 
schemes and it was difficult to break the public 
opinion.

Thirdly, it was very difficult to find capable 
people to work.

So, me and another 5 friends who had the 
initial idea, worked for about one and a half 
years until we drafted everything to start a 
company. We managed to get the license back 
then together with two businessmen. We got 
the license in June 1999 and the company was 
created in February when the court decision 
came into force, and the first ‘policy’ was sold 
in June”.

SIGAL’s success quickly attracted the atten-
tion of foreign investors, initially through the 
Albanian-American Enterprise Fund.

Avni Ponari: Sigal had some different spe-
cific points compared to other companies. We 
started the company under very difficult condi-
tions, but the special part is that at that time 
we were allowed to operate and this helped us 
to grow because we had freedom in selection 
and we did things right. 

In 2003, I made an important decision to 
take in shareholders, at their own will, in the 
US State Department, and that consolidated 
Sigal company.

This American support helped us with the 
management. We found what was needed and 
built a structure for the company to run itself.

In this period, we got the first license in Ko-
sovo, followed by Macedonia, and this how 
we grew and expanded. It should be noted that 
we have had a 30% ‘market share’ since 2000 
and we continue with the same percentage even 
nowadays, at the time when there are 12 insur-
ance companies in the market”.

An important moment in Sigal’s activity was 

the partnership with “Uniqa Insurance Group” 
and the cooperation began in 2007.

On the 23rd of March, the largest insurance 
company in Albania celebrated its 15th anni-
versary in the Albanian insurance market with 
one of the leading companies in Central and 
Eastern Europe, “UNIQA Insurance Group”, 
which was the first strategic investor in the Al-
banian insurance market, having an extraordi-
nary potential and over 200 years of experience 
in this sector.

The Austrian giant company was the first tern 
from Europe that decided to invest in the Alba-
nian and the regional financial market, and it is 
presently the most trusted company in Albania, 
Kosovo and North Macedonia, and the number 
of customers increases day by day thanks to its 
insurance products.

A history of over 200 years in the insurance 
market, over 33 billion Euro in assets, over 7 
billion Euro in premiums per year, around 24 
thousand employees, who serve about 16 mil-
lion customers in 18 different countries, make 
“UNIQA Insurance Group” one of the insur-
ance giants in Europe and beyond.

Avni Ponari: In 2007, negotiations began 
with “Uniqa”, a large company with a lot of 
experience in the area of insurance. This coop-
eration created even more space for us because 
their help was more specialized, being a com-
pany with 200 years of experience. We became 
part of the wider European structures and the 
experiences of all countries merged with our 
experience and we shared it with each other, 

  SIGAL UNIQA 
Group Austria is more than 
an insurance company and a 
reliable partner for citizens 
with a clear goal: for a better 
life, side by side, despite the 
difficulties that life brings.
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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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Ponari: We are always close to people  
through innovative products. Here are the  
innovations we have brought to the market

building a necessary structure in the country. 
Nowadays Sigal is more consolidated and it 
had 5 employees in 1999, whereas it now has 
2000 employees in 3 countries, being one of 
the largest companies in Eastern Europe and 
one of the companies with an important rank-
ing position.

What innovations does SIGAL currently of-
fer?

Avni Ponari: Sigali has always focused on 
people’s needs. 

In the most developed countries, people do 
not know who the minister of finance or econ-
omy is, but they know where they insure their 
cars, private pensions, houses, life insurance, 
or health insurance because these relationships 
are private. Insurance ultimately creates human 
dignity and the more insurance you have, the 
more independent you are from the state. 

In the event your house burns down and you 
have an insurance contract, why should you 
go to the mayor and queue up, when you can 

go to the company, tell them what happened, 
provide the value and the company will give 
you the money or find an associate to repair 
it. Therefore, the problem is that we address 
the state authorities to try and find the solu-
tion, when in fact we should build a market 
economy, to move from the state-owned to the 
private sector.

There are people who claim that insurance 
prices are expensive, but in fact they are cheap, 
since it costs only 50 Euros per year to insure 
an apartment, or it costs 100 Euro per year to 
get a basic health insurance. 

Sigal is not just a company dealing with insur-
ance and the payment of claims, but is part of 
many social structures. It supports many cul-
tural and sports activities or the needs of people 
who need to be helped, but such activities are 
done quietly, without making a lot of noise.

Sigal has also launched several very impor-
tant digital platforms such as “AudioBooks”, 
the first Albanian platform where people can 
listen to books in Albanian. Currently, we have 
exceeded the number of 300 books of different 

categories that can be listened to and there are 
over 50 thousand people all over the world 
who follow it, and the number is increasing. 
Soon we will enrich our audio library with 
well-known names of Albanian literature. 

On the other hand, we have tried to offer 
online services, such as buying vehicle insur-
ance, health or property insurance via mobile 
or laptop, online claim reporting so that people 
have room to be as close as possible to Sigal, 
in order not to waste time.

We also have a health platform, “Tele-
Health”, where our customers can talk to the 
doctor whenever they want, during days or 
nights, throughout the week, by audio or video. 

So, in this view, we have tried to be as close 
as possible to the people and not be just an 
insurance company that takes premiums and 
pays claims.

We have supported sports activities and 
are the official sponsor of the Football Fed-
eration in Albania. In Kosovo we sponsor the 
Women’s Football Super League, and also sup-
port the Basketball Federations in Albania and 
Kosovo. In addition, we support for the most 
famous club, SIGAL Prishtina team as well as 
our champions named Luiza Gega and Izmir 
Smajlaj.

This has made Sigal more popular and closer 
to people. 

We have ambitious plants for the future and 
we are working to build things that are more 
tangible. One of them is the “Health Plus” in-
surance, which is fully dedicated to critical ill-
nesses, which unfortunately are increasing its 
numbers year by year. 

Avni Ponari: ”Generali is a big and old com-
pany. In Italy you cannot think of something 
that is uninured. Everything is insured there. 
Therefore, Generali is a very big company. 
While in Albania, only 3 - 4% of assets and 
people are insured. This is the difference.

If Sigal’s products, capital, investors and staff 
are equivalent with those of Generali and offer 
the same products like Generali, I would say 
that the objective has been achieved. Today, 
Sigali offers every product that Generali offers 
in Italy and provides 10 times better services 
than that company, as solutions are provided 
much faster.

I believe that I am in the right position and 
have achieved my dream. We continue to sup-
port this initiative for the future, along with 
the staff”.

Today, SIGAL UNIQA Group Austria is more 
than an insurance company and a reliable part-
ner for citizens with a clear goal: for a better 
life, side by side, despite the difficulties that life 
brings. This philosophy followed by the manag-
ers of SIGAL UNIQA Group Austria has gained 
the trust of over 1 million citizens in the three 
countries where it operates, that is, in Albania, 
Kosovo and North Macedonia. 

Avni Ponari: ”These projects always have the 
support of our customers. So, we have tried to 
be loyal to them, give them trust and today we 
have over 1.5 million customers in 3 countries, 
and we have shown that we are close to them 
and are with them, and we are like a family. In 
the end, our mission is to help them in times of 
disasters and help them return to their previous 
financial, health, etc. situation”.



From 24 million Euro loss to 
7.7 million Euro profit

The insurance sector in Kosovo closed the year 
2016 with a negative balance of more than 24 
million Euros. Now, after 6 years, there is a 
completely different picture in the insurance 
sector in Kosovo. The net profit of the insur-
ance companies in our country in 2021 was 7.7 
million Euros. A similar profit is estimated for 
2022 which is the year when the insurance sec-
tor in our country reached its peak for the first 
time. According to the official data of the CBK, 

it can be noted that the insurance companies 
operating in our country closed the year 2016 
with no less than 24.6 million Euros in losses. 
The companies closed the year 2017 with a 
profit of 6.3 million Euros. They closed the year 
2018 with a net profit of 1.5 million Euros. The 
insurance companies operating in our country 
closed the year 2019 with a negative balance of 
5.3 million Euros. A year later, i.e. 2020, they 
closed the year with a net profit of 4.1 million 

Euros. In addition, according to the official data 
of the CBK, it can be noted that the insurance 
companies in our country closed the year 2021 
with a net profit of 7.7 million Euros. Even in 
2022, the insurance companies in our country 
closed the year with a positive balance. During 
the period of January - November 2022, the net 
profit of the companies was over 5.1 million 
Euros. The last month of 2022 has not been 
included in the total value. 

 
According to the official data of the CBK, insurance companies closed the year 2016 with a loss of 24.6 
million Euros, and they closed the year 2021 with a profit of 7.7 million Euros. The KIB Director, Sami 
Mazreku said that the insurance sector is changing day by day.
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Mazreku: The new system will eliminate 
the paperwork required to register vehicles

Two personalities who have contributed 
to journalism for decades were honoured 
with the Ibrahim Rexhepi prize

Paperwork is no longer required to reg-
ister vehicles with the new INSUREX sys-
tem. In the very near future, the goal is to 
completely get rid of the paperwork during 
the vehicle registration process or vehicle 
renewal registration process.

The director of the Kosovo Insurance Bu-
reau, Sami Mazreku, has announced that 
so far 8 financial institutions have been 
connected to the INSUREX system, where 
the payment of the insurance policy is con-
firmed in real time.

“So far, eight financial institutions have 
been connected to our INSUREX system. 
Once the payment is made, the company 
confirms the payment in real time and in this 
form the payment confirmation paperwork 
is eliminated. We believe that very soon the 
whole vehicle registration process will be 
done online without any paperwork”, said 
the director of KIB, Sami Mazreku.

Furthermore, Mazreku said that as of 04 
January 2023, when the work of the insti-
tutions begins, the Kosovo Insurance Bu-
reau will ask the Civil Registration Agency 
(CRA) to eliminate the printed insurance 
policy as well as the payment confirmation 
during the vehicle registration process, or 
vehicle renewal registration process, be-

cause according to him, all these processes 
are connected to the very advanced INSU-
REX system.  For such an achievement, di-
rector Mazreku says that a special thanks 
goes to the Central Bank of Kosovo and the 
directors of the insurance companies who 
have continuously been willing to cooperate 
to modernize and advance the system.

Mazrek also thanked the financial institu-

tions that have become part of the system 
as well as the other institutions that are 
making arrangements to become part of this 
system.

The institutions that have thus far con-
nected to the INSUREX system are: IFJB 
“Capital”, Vllesa - CO, Financial Union, 
IFJB Posta e Kosovës, IFJB FINSER, Eco-
nomic Bank, IBAS.

The Kosovo Insurance Bureau has 
awarded the prize on the name of the 
late journalist “Ibrahim Rexhepi” to two 
important personalities who have given 
great contribution for decades in journal-
ism.

The news presenter Besa Çejku-Buçinca 
was awarded with the “Ibrahim Rexhepi” 
career prize, and journalist Mehmet Gjata 
who has given great contributed in the 
area of economic journalism, was award-
ed with the “Ibrahim Rexhepi” prize.

In the awards ceremony, the director of 
the Kosovo Insurance Bureau, Mr. Sami 
Mazreku, spoke about the great contribu-
tion made by the late journalist Ibrahim 
Rexhepi in the area of insurance.

“I feel very excited while giving the 
awards. I remember four years ago, when 
Ibra as everyone called him, was part of 
a roundtable and at that time he gave 
me some very important recommenda-
tions for my career. The more open to the 
public, the greater the success. That was 

his message. Today, the Kosovo Insurance 
Bureau, but also the insurance companies 
are completely open to the public”, said 
Mazreku.

He said that the “Ibrahim Rexhepi” 
prize will be given at the end of each year 
to valuable personalities who have con-
tributed to journalism.
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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 
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meve.
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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 
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Scardian

Being healthy is  an essential  e lement 
for a person’s happiness and well-being.

Recently, each one of us has managed 
to understand how important it is to be 
healthy, to take care of ourselves and the 
others.

Often, while focusing on the dynamics 
of life, education or work, we forget how 
important it is to take care of ourselves, 
our personal health or that of our fami-
lies.

When it  comes to health care, Health 
Insurance is  one of the most important 
steps for increased care and greater help, 
especially in cases where we face various 
health issues. 

Through health insurance, an insurance 
company, based on the principles of the 
agreement signed with the customer, of-
fers the necessary coverage for the com-
pensation of damages incurred as a result 
of diseases, injuries, accidents or other 
forms of health deterioration.

Scardian insurance company is a rel i-
able , protect ive , car ing and dedicated 
company to its customers. The main goal 
of the company is to minimize the trauma 
and expenses of customers in the event 
of a disaster, whereby the expenses may 
not be minor and may be unaffordable.

Scard ian  insurance  company  o f f e r s 
three  d i f ferent  fami ly  package  of fers , 

depending on the best  offer that meets 
the needs of the customers. The contract 
i s  s igned for  a  per iod of  one year and 
during this period, the staff working for 
Scardian wil l  serve the customers with 
committment to address all the requests 
and needs they may have.

In addition to sales offices in most cit-
ies of Kosovo, Scardian insurance com-
pany also offers the possibility of Online 
Health Insurance and our customer do 
not need to leave their home, saving ef-
fort  and t ime. A virtual  v is i t  on www.
scardian.com and a few minutes of your 
time are all you need to get what is most 
valuable to you, i.e. your family. 

Phone: 049 / 909 090
    049 / 777-444

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

How important is health  
insurance? These are the  
super packages of “Scardian”
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Illyria 

Insurance company ILLYRIA SH.A. has 
been one of the leading companies in the 
voluntary insurance market for years. Be-
ing part of the SIG group (Sava Insurance 
Group, Slovenia), it is considered one of 
the companies having advanced informa-
tion technology systems and it applies 
the newest financial reporting standards.

As a leading company in the area of 
voluntary insurance, it pays special 
importance on putting the client at the 
centre and taking care of his/her health 
and financial well-being, helping him/her 
to transfer, to our company, a part of the 
risk that the client is exposed to, with the 
aim to overcome and recover more eas-
ily after incurring damages and possible 
financial losses caused as a result of the 
damages.

Illyria insurance company holds ap-
proximately 13% of the overall insur-
ance market, and it holds over 18% of 
the market share in 2022 in the voluntary 
insurance classes.

When we talk about the well-being of 
the customers, we have to mention the 
health insurance product where our com-
pany manages over 25% of the market in 
this insurance class and continues with 
further development and expansion for 
all services related to improvement of the 
product quality it offers on the market, 
designed specifically for the needs of all 
citizens and businesses.

In addition, the company offers other 
voluntary insurance such as: home and 
property insurance, public and profes-
sional liability insurance, health travel 
insurance, personal accident insurance, 
guarantee insurance, cargo insurance, 
construction all risk insurance, as well as 
other insurances.

Risk management is undoubtedly 
among our priorities in business develop-
ment and the intention is to stay close 
to our customers to help them over-
come and recover whenever they incur 
any damages. In this regard, we have 

arranged risk transfer contracts with 
world-renowned reinsurers who have 
an A or higher rating from Standard & 
Poor’s or other relevant rating agen-
cies. We remain stable and ready to face 
all natural disasters that may occur and 
cause significant damages to our custom-
ers.

We are working every day on techno-
logical advancement and doing business 
in line with the trends and develop-
ments in Europe, and we do this with 
dedication and with the sole purpose to 
achieve our goal and stay in the ranks 
of distinguished companies in the non-
life insurance market in Kosovo in terms 
of financial stability and quality of the 
services provided.

Dear customers, we are very thankful 
for the trust and the opportunity you 
give us every day to be close to you in 
order to relieve your worries at the first 
moment they appear and take care of you 
as per your expectations!

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

“Illyria” manages over 25% of the  
health insurance market. Select the  
offers designed for all customers
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The development 
period 

The insurance market has had an acceler-
ated growth rate in the last six years, com-
pared to the previous periods. The compa-
nies have increased the number of products 
offered during this period of time, and have 
also been very prompt when it comes to 
prompt payment of claims to the injured 
parties.

According to the official data of the CBK, 
it can be noted that during the period of 
2016 - 2022, the insurance market in Kosovo 
increased by more than 35 million Euros, 
compared to the increase of 8 million Euros 
in the period of 2010 - 2015. Thus, at the 
end of November this year, the amount of 
premiums received by insurance companies 
as well as the KIB exceeded the amount of 
more than 115 million Euros, compared to 
78.8 million Euros at the end of 2015.

During the said period, there was also an 
accelerated growth in the voluntary insur-
ance market and a very large increase in the 
payment of claims.

According to the official data of the CBK, 
it can be noted that at the end of 2015 the 
total income from voluntary insurance was 
less than 26 million Euros. By the end of 
November this year, i.e. for a period of 11 
months, the amount of premiums received 
from voluntary insurance reached the 
amount of 46.4 million Euros. So, one can 
see that the income has doubled and there is 
a large increase in the voluntary insurance 
market.

In the period of January - November 2022 
alone, the amount of funds that have been 
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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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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 
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Në fund të vitit 2008 Kompania e Sigurimeve 
"ELSIG" arrin të bëjë edhe një bashkëpunim 
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ELSIG-u deri më tani ka diku rreth 97 punë-
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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-
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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

Eurosig

Our company has been the ideal solu-
tion for customers who have entrusted us 
with some of their most valuable assets. 
Eurosig provided high-quality products 
and services  with European s tandards 
during the period of January -  Decem-
ber 2022 and the company collected 14.8 
mil l ion Euros in net written premiums, 
making an increase of 33.69% compared 
to the same period of  2021. The curve 
of Eurosig’s premium performance goes 
in the same line with that of the market, 
marking the lowest  value in 2019 and 
the highest value in 2022. The company’s 
growth rate is nearly 20% above the mar-
ket’s average growth.

 
Eurosig’s  customer guidance miss ion 

and philosophy constitutes an approach 
that carries values for the present period 
and the future. We have established long-
term relationships of trust with employ-
ees, customers, stakeholders, responding 
to their  requests  promptly and profes-
sionally. EUROSIG works as a group, di-
versity is encouraged, efforts are valued 
and it is result oriented.

In 2022, Eurosig has managed to in-
crease the number of i ts  sales branches 
in cit ies, such as Prishtina, Ferizaj  and 
Mitrovica.

The first insurance application in Ko-
sovo

In addition, last year, Eurosig company 

created an application that can be down-
loaded from the App store or Google play 
to simplify the procedure for its custom-
ers. Eurosig is  the f irst  company in the 
Kosovo market  which has created this 
application where customers can in the 
s implest  possible way open an account 

with a personal number and have the op-
portunity to purchase pol ic ies , receive 
not i f icat ions on coverage, payment of 
claims, expiry of active policies and can 
be informed about the latest promotional 
offers. On the Eurosig website, customers 
can buy Health Travel Insurance, they can 
apply to ensure their homes/apartments 
and apply for family health insurance. 

HOME AND PROPERTY INSURANCE
An earthquake, f ire  or explosion can 

damage your home or business, but your 
proper ty  i s  protec ted  wi th  EUROSIG 
Property Insurance. You only have to in-
sure it and we take care of the damages. 
With Property Insurance you will be pro-
tected from:

Earthquakes  –  I t  covers  ear thquake 
damages to your property.

Fire – It covers damages from fire, light-
ning, explosion, fal l ing of aircraft  and 
its parts, providing maximum protection 
against any accidental fire.

Insure your investment, and your l i fe 
will always be peaceful!

Get compensation in cases of :  storm, 
hail, flood and many other factors.

Phone: 038 244 080
Phone: 038 244 081

email: info@eurosig-ks.com  
 
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

SIGKOS is a locally owned company 
and has local employees with a proven 
track record that ensures our full com-
mitment to our customers. SIGKOS has 
educated and innovative professionals 
who have more than 20 years of experi-
ence in the insurance industry.

We have over 18 years of success help-
ing individuals, families and businesses 
to protect themselves, their assets and 
their future.

Integrity, respect and transparency are 
the core values that define SIGKOS. We 
provide fair and equal treatment to all 
our customers regardless of the volume 
of their claims.

The company is compact, focused and 
committed to providing our customers 
with customized insurance products and 
experience.

SIGKOS’s approach is to help our 
customers understand their risks and 

help them build a comprehensive insur-
ance plan, and not just buy an insurance 
policy.

We've all thought…”It won't happen 
to me!” But unfortunately, only when the 
unforeseeable happens, that is then the 
insurance coverage is valued. Insurance 
is much more than just a compulsory 
vehicle policy. While it may be seen as 
a “necessary evil”, a person feels awak-
ened to get the insurance coverage when 
something goes wrong.

Customer focus is one of the main 
principles on which we have built our 
company. We believe that customer needs 
are paramount. Hence, we are fully fo-
cused and committed to help our policy-
holders.

Finding your way through the maze of 
laws and regulations can be a difficult 
and time-consuming endeavour. Thus, 
SIGKOS ensures to provide the best 

insurance solutions for our customers’ 
needs, especially in relation to guarantee 
insurance in which SIGKOS is not only 
specialized, but is a leader in the coun-
try.

We identify our customers’ needs 
through detailed discussions and thorough 
analysis of their situation. We do not leave 
after the conclusion; we follow and ensure 
that our customers are satisfied and meas-
ure our success by their satisfaction.

We see our policyholders as people and 
valued customers, not as numbers. In the 
event of a claim, our claim specialists 
work closely with our policyholders to 
ensure their claims are settled promptly 
and fairly.

SIGKOS policyholders will find safety 
and certainty knowing that we will sup-
port them every step of the way because 
we will make sure they get the insurance 
coverage they need.

Phone: 038 614 614 email: info@sigkos.com 
 
www.sigkos.com

Why to get insured  
with 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€
is the value of gross written premi-
ums by the end of September this 

year.

12,694,461€
 

increase in the value of gross  
written premiums during the period  

of January - September 2022, 
compared to the same period  

of the previous year.

11.71%
 

increase in the insurance market during 
the period of January - September 

2022, compared to the same period 
of the previous year.

18,144
 

more claims paid during the period of 
January - September 2022, compared 

to the same period of the previous 
year.

1,213,617 
contracts concluded between the in-
surance companies and the citizens 
by the end of September this year.

153,546
claims paid by insurance  

companies as well as the Kosovo  
Insurance Bureau only during  

the period of  
January - September 2022.

14.93%
 

increase in the number of contracts 
concluded between the insurance 
companies and the citizens by the 
end of September this year, com-

pared to the same period of 
the previous year.

 5,910,675€
is the volume of gross written premiums in life 
insurance by the end of September this year.

34,08%
increase in the volume of gross written premi-
ums in life insurance by the end of September 
this year, compared to the same period of the 

previous year.

 9.21%
increase in the number of life insurance con-

tracts during the period of January - September 
2022, compared to the same period of the previ-

ous year..

 31,529
life insurance contracts concluded by the end of 

September this year. 

 115,147,610€
 

is the volume of gross written premiums in the 
non-life insurance by the end of September this 

year.

 10.77%
increase in the volume of gross written pre-

miums in the non-life insurance by the end of 
September this year.

The performance of the insurance sector 
during the period of January - November 
2022, compared to the same period of 
the previous year.

INSURANCE IN NUMBERS
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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".
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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 
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Berisha:  
We closed  
5581 cases  
in 2022 alone

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, Director 
of Finance in the Kosovo 
Insurance Bureau (KIB) 
said that in the past 
year alone, the KIB 
managed to close no 
less than 5581 cases in 
the amount of over 9.5 
million Euros. Berisha 
said that there were 
about 2,500 active cases 
at the end of the year, 
which is about 700 less 
compared to the end of 
2021. According to the 
official data of the KIB, 
it can be noted that the 
active cases are related 
to the period of 2002 
until the end of 2020
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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

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


