
1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 

 

 

 

RREGULLORE 

 

 

MBI BAZAT DHE METODAT E LLOGARITJES  

SË PROVIGJONEVE MATEMATIKE,  

MËNYRAT E MBAJTJES SË PROVIGJONEVE MATEMATIKE  

 DHE KRITERET E PROCEDURAT E MIRATIMIT TË TYRE 

 

 

Miratuar me vendimin e Bordit nr. 187, datë 24.11.2016 

 

 

 

 

 

PËRMBAJTJA 

 

Kapitulli I      Dispozita të Përgjithshme .........................................................................faqe 2 

Neni 1 Baza ligjore   

Neni 2 Objekti 

Neni 3 Përkufizime 

 

Kapitulli II     Dispozita të Veçanta.................................................................................faqe 4 

Pjesa e parë   Bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike  
Neni 4   Parimet bazë dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike  

Neni 5   Pjesa e shpenzimeve në provigjonet matematike  

Neni 6   Komisionet e sigurimit dhe Zilmerizimi  

Neni 7   Bazat teknike të llogaritjes së provigjoneve matematike  

Neni 8   Bazat demografike të llogaritjes së provigjoneve matematike   

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Neni 9   Bazat financiare të llogaritjes së provigjoneve matematike   

Neni 10  Përputhshmëria e monedhës  

Neni 11  Rregulla të veçanta për policat e lidhura drejtpërdrejtë me vlerën e  

investimit    

Neni 12  Transparenca e metodave dhe bazës së të dhënave  

 

Pjesa e dytë    Mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike 
Neni 13  Dispozita për mbajtjen e llogarive të veçanta  

Pjesa e tretë   Kriteret dhe procedurat e miratimit të provigjoneve matematike                                 
Neni 14  Kriteret dhe procedurat e miratimit të provigjoneve matematike nga  

                        Autoriteti     

                         

Kapitulli III     Dispozita të fundit.....................................................................................faqe 11 

Neni 15  Shtojca dhe aneksë  

 

Neni 16  Hyrja në fuqi 

Shtojca 1  Kritere të përgjithshme të llogaritjes së tarifave të primit………faqe  12 

Shtojca 2    Mbi formën dhe përmbajtjen e raportit aktuarial …………........faqe  14 

 Shtojca 3   Koncepte bazë aktuariale për sigurimin e Jetës........................... faqe  18 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

KAPITULLI I 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Baza ligjore 

 

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të nenit 6, pika 4, nenit  89, pikat 5 dhe 12 të 

Ligjit nr. 52/2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”. 

 

Neni 2 

Objekti 

 

Objekti i kësaj rregulloreje është: 

 

1. Përcaktimi i parimeve, i bazave teknike dhe i metodave të llogaritjes së  provigjoneve 

matematike1;  

2. Përcaktimi i mënyrave të mbajtjes së provigjoneve matematike; 

3. Përcaktimi i kritereve të veçanta për llogaritjen e provigjoneve matematike të kontratave 

të sigurimit ku rreziku i investimit mbahet nga të siguruarit; 

4. Përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të aktuarit të autorizuar të shoqërisë; 

5. Vendosja e kritereve dhe procedurave të raportimit e miratimit të provigjoneve 

matematike. 

 

Neni 3 

Përkufizime 

Në këtë rregullore termat e mëposhtme kanë këto kuptime: 

 

1. “Autoriteti”: është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare; 

2. “Aktuari i Autorizuar” është personi i licencuar nga Autoriteti, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 

52/2014, i cili, ndër të tjera, ka si detyrë kryesore llogaritjen e tarifave të primeve, tabelave të 

probabilitetit, provigjoneve dhe dividendëve, duke u mbështetur në teori shkencore që lidhen me 

investimet, statistikën, matematikën, financën dhe demografinë; 

3. “Anuiteti”: është kontratë sigurimi, ku përfitimi konsiston në një seri të rregullt pagesash që i 

bëhen përfituesit të policës përgjatë afatit të shënuar në kontratë, i përcaktuar në numër vitesh 

ose për gjithë jetën; 

4. “Bazat demografike”: është çdo statistikë  mbi mortalitetin/jetëgjatësinë apo sëmundshmërinë 

e të siguruarve e përdorur për llogaritjen e primit dhe/ose për llogaritjen e provigjoneve  

matematike; 

                                                           
1 Provigjonet matematike llogariten për kontratat e sigurimit të Jetës, si edhe për kontrata të tjera të sigurimit për të 

cilat (i) grumbullohen fonde të kursimit ose fonde të dëmshpërblimit për vitet e ardhshme  dhe  (ii) zbatohen tabela 

të probabilitetit dhe llogaritje aktuariale në mënyrë të ngjashme me sigurimin e Jetës. 
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5. “Bazat financiare”: është norma teknike e interesit e përdorur për llogaritjen e primit dhe çdo 

hipotezë tjetër financiare e përdorur për llogarijten e primit dhe/ose për llogaritjen e 

provigjoneve matematike; 

6. “Bazat teknike”: janë të gjithë elementët statistikorë, demografikë, financiarë dhe çdo hipotezë 

tjetër e përdorur për llogaritjen e primit ose  për llogaritjen e  provigjoneve matematike; 

7. “Endowment”: është kontratë e sigurimit të Jetës, sipas të cilës, përfitimi paguhet si shumë 

fikse me maturimin e kontratës ose në rast të vdekjes së të siguruarit; 

8. “Klasë sigurimi”2: është sipas përkufizimit të nenit 4, pika 6 të Ligjit nr. 52/2014; 

 9. “Kontratat me pjesëmarrje në fitim”: janë kontrata të sigurimit të Jetës që i mundësojnë të 

siguruarit pjesëmarrjen në fitimet e pritshme që materializohen nëpërmjet bonuseve në formën e 

rritjes së përfitimeve të kontratës ose zbritjeve në primet e pagueshme; 

10. “Provigjon matematik”3: është sipas përkufizimit të nenit 4, pika 33 të Ligjit nr. 52/2014; 

 11. “Norma e mortalitetit”: është vlerësimi aktuarial i hartuar nga statistikat e grupeve të 

zgjedhura të popullsisë apo portofolit të të siguruarve që tregon përqindjen e vdekjeve sipas një 

moshe të caktuar brenda grupit të vlerësuar; 

12. “Norma e sëmundshmërisë”: është vlerësimi aktuarial i hartuar nga statistikat e grupeve të 

zgjedhura të popullsisë apo portofolit të të siguruarve, që tregon përqindjen e rasteve të 

sëmundjes sipas moshës apo faktorëve të tjerë të konsideruar në vlerësim; 

13. “Vlera e dorëzimit”: është shuma e pagueshme tek i siguruari që dorëzon policën e sigurimit 

të Jetës duke e ndërprerë vullnetarisht mbulimin përpara maturimit të kontratës apo vdekjes së të 

siguruarit; 

14. “Zilmerizimi” (ose metoda e Zilmerit): është procesi aktuarial i Zilmerizimit që nënkupton 

rritjen e shumës së primeve neto të ardhshme për efekt të llogaritjes së provigjoneve matematike, 

si rezultat i përfshirjes në këtë shumë të shpenzimeve të marrjes në sigurim të paguara në fillim 

të kontratës;  

15. “Opsion”: është e drejta apo mundësia e të siguruarit për të zgjedhur midis disa alternativave 

të parashikuara në kushtet e kontratës së sigurimit; 

16. “Metoda prospektive”: është metoda aktuariale e llogaritjes së provigjoneve matematike,  ku 

provigjoni është i barabartë me diferencën ndërmjet vlerës aktuale të detyrimeve të pritshme në 

të ardhmen të siguruesit dhe vlerës aktuale të primeve të ardhshme të pagueshme në bazë të 

kontratave të sigurimit; 

 

17. “Metoda retrospektive”: është metoda e përdorur për llogaritjen e provigjoneve matematike 

sipas së cilës vlera e provigjoneve matematike përfaqëson diferencën e nivelit të primeve të 

shkruara përfshirë akumulimet dhe kthimet nga investimet, me vlerën e dëmeve të paguara 

përfshirë dhe shpenzimet.  

 

 

                                                           
2 Klasifikimi i një grupi të ngjashëm rreziqesh ose operacionesh, që përcakton veprimtarinë që shoqëria e sigurimit 

mund të ushtrojë në bazë të licencës, sipas aneksit 1 të Ligjit nr. 52/2014. 
3 Shuma e llogaritur sipas vlerësimeve dhe metodave aktuariale për mbulimin e detyrimeve të  pamaturuara nga 

kontratat e sigurimit që janë objekt i kësaj rregulloreje 
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KAPITULLI II 

DISPOZITA TË VEÇANTA 

 

PJESA E PARË  

 

BAZAT DHE METODAT E LLOGARITJES SË PROVIGJONEVE  MATEMATIKE 

 

Neni 4 

 

Parimet bazë dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike  

 

1. Shoqëria e sigurimit duhet të llogarisë provigjonet matematike për kontratat e sigurimit 

që janë objekt i kësaj rregulloreje.  

  

2. Provigjonet matematike llogariten sipas metodave të përshtatshme prospektive të 

vlerësimit aktuarial si diferencë e vlerës aktuale të përgjegjësive të ardhshme me vlerën 

aktuale të pagesave të ardhshme të primeve, bazuar në kushtet dhe termat e çdo kontrate 

të sigurimit duke përfshirë: 

 

a. Të gjithë përfitimet e garantuara, dhe vlerat e dorëzimit;   

b. bonuset për të cilat të siguruarit kanë të drejta përfitimi në mënyrë kolektive ose  

individuale;  

c. Të gjithë opsionet në dispozicion të të siguruarit sipas termave të kontratës; 

d. Shpenzimet, përfshirë komisionet e marrjes në sigurim. 

 

3. Shoqëria e sigurimit mund të përdorë metoda aktuariale retrospektive për kontrata të 

caktuara në rast se (a) provigjonet matematike të llogaritura sipas metodës retrospektive 

për këto kontrata janë jo më të ulëta se shumat respektive të llogaritura me metoda të 

përshtatshme prospektive, ose (b) metodat prospektive nuk mund të përdoren për 

llogaritjen e provigjoneve matematike të këtyre kontratave. Aneksi II, bashkëngjitur dhe 

pjesë e kësaj rregulloreje bën një përshkrim të metodave prospektive dhe retrospektive të 

llogaritjes së provigjoneve matematike.   

 

4. Gjatë përzgjedhjes së metodave të vlerësimit aktuarial, shoqëria e sigurimit merr 

parasysh, rast pas rasti, metodën e zbatuar për vlerësimin e aktiveve në mbulim të 

provigjoneve matematike. 

 

5. Shoqëria e sigurimit llogarit provigjonet matematike për çdo kontratë sigurimi. 

Përafrimet ose përgjithësimet mund të zbatohen vetëm nëse gjykohet se zbatimi i tyre 

sjell një rezultat përafërsisht të njëjtë me atë të llogaritur më vete. Parimi i llogaritjes së 

provigjoneve për cdo kontratë nuk duhet të pengojë mbajtjen e provigjoneve shtesë për 

rreziqe të përgjithshme që nuk mund të individualizohen.    
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6. Provigjonet matematike për kontratat e sigurimit në grup duhet të llogariten bazuar në 

moshën, gjininë dhe të dhëna të tjera të nevojshme të individëve brenda grupit, duke 

mbajtur parasysh të drejtat e garantuara për të gjithë individët e siguruar dhe përfituesit.  

Për kontratat e sigurimit në grup, përdorimi i përafrimeve apo përgjithësimeve të 

përshtatshme në nivel grupi lejohet vetëm në raste të veçanta, bazuar në gjykimin e 

aktuarit të autorizuar.  

 

7. Në çdo rast të përafrimeve dhe përgjithësimeve, aktuari duhet të përfshijë në raportin 

aktuarial të gjitha hipotezat dhe arsyet që mbështesin zbatimin e metodave përafruese dhe 

përgjithësuese.    

 

8. Provigjoni matematik i çdo kontrate sigurimi nuk duhet të jetë negativ. Në rast se vlera e 

përftuar nga llogaritjet aktuariale është negative, provigjoni matematik i kontratës do të 

mbahet zero. Provigjoni matematik i një kontrate me vlerë të garantuar të dorëzimit në 

çdo kohë nuk mund të jetë nën vlerën e dorëzimit për këtë kohë. 

 

9. Provigjoni matematik i një kontrate në datën e llogaritjes përftohet nga interpolimi linear 

i provigjoneve matematike të llogaritura në fillim dhe në fund të vitit aktual të sigurimit 

të kësaj kontrate.  

 

10. Metoda e llogaritjes së provigjoneve matematike nuk duhet të jetë subjekt i ndryshimeve 

nga viti në vit dhe duhet të jetë e tillë qe të njohë shpërndarjen e përfitimeve në mënyrë të 

përshtatshme përgjatë kohëzgjatjes së çdo police. Për kontratat me pjesëmarrje në fitim, 

të gjitha bonuset e ardhshme do të përfshihen në llogaritjet në tërësi ose do të llogariten 

në mënyrë të veçantë, duke mbajtur parasysh hipotezat mbi zhvillimet e pritshme dhe 

kriteret e njohura të ndarjes së fitimit në lidhje me të drejtat e policëmbajtësve, të 

siguruarve dhe përfituesve në ndarjen e fitimit.  

 

11. Shoqëritë e sigurimit përcaktojnë bazat teknike për vlerësimin e provigjoneve matematike 

bazuar në hipotezat e konsideruara më shumë të mundshme dhe të një marzhi të 

arsyeshëm për ndryshim të pafavorshëm të elementëve të konsideruar.   

 

12. Pjesa e risiguruesve në provigjonet matematike do të llogaritet në përputhje me termat e 

kontratës së risigurimit. 

 

 

 

 

Neni 5 

Pjesa e shpenzimeve në provigjonet matematike 

 

1. Vlerësimi i pjesës së shpenzimeve në provigjonet matematike bëhet mbi bazën e 

hipotezave të qëndrueshme dhe realiste dhe duke përdorur metoda të përshtatshme të 

vlerësimit të pjesës së shpenzimeve në tarifën e primit. Pjesa e shpenzimeve të pritshme 

nuk duhet të jetë më e ulët se shuma që rezulton nga vlerësimi i kujdesshëm i 

shpenzimeve të ardhshme.       
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2. Pjesa e shpenzimeve në provigjonet matematike mund të llogaritet në mënyrë të veçantë 

si diferencë midis vlerës aktuale të shpenzimeve të pritshme me pjesën e shpenzimeve të 

llogaritura tek vlera aktuale e primeve të ardhshme përfshirë vlerën aktuale të të 

ardhurave të ardhshme nga investimi i primeve që nuk mbulon përfitimet sipas 

kontratës.        

 

3. Pjesa e shpenzimeve në provigjonet matematike mund të përfshihet edhe në provigjonet 

matematike që llogariten si diferencë midis vlerës aktuale të detyrimeve të ardhshme 

ndaj përfituesit me vlerën aktuale të primeve të ardhshme, pasi këto të fundit janë 

zhveshur nga komponenti i shpenzimeve të parashikuara për të ardhmen.  

 

Neni 6 

Komisionet e sigurimit dhe Zilmerizimi 

 

1. Në rast se komisionet e sigurimit paguhen përpara se të mblidhen primet 

korresponduese, primet e ardhshme për llogaritjen e provigjoneve matematike do 

zhvishen nga pjesa e komisioneve të paguara paraprakisht.     

 

2. Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, shoqëria mund të përdorë metodën e Zilmerit për 

axhustimin e provigjoneve matematike me efektin e komisioneve të shtyra, në rast se 

efekti nga përdorimi i kësaj metode nuk kalon 3.5 përqind të shumës kapitale4.  

 

3. Në rast se komisionet e pritshme të kontratave ekzistuese janë më të larta se shumat 

përkatëse që rezultojnë nga llogaritja si diferencë midis primit që përfshin komisonet 

dhe primit të zhveshur nga komisionet të përdorur për llogaritjen e provigjoneve 

matematike të Zilmerizuara), shoqëria e sigurimit krijon provigjon shtesë për të mbuluar 

komisionet.   

 

4. Në rast se komisionet e parashikuara në pikën 2 paguhen në periudha që kalojnë një vit, 

provigjonet matematike të zilmerizuara nuk duhet të jenë më të ulëta sesa shuma që 

garanton pagesën e përfitimit sipas kontratës.  

 

5. Në rast se zbatohet, Zilmerizimi duhet të përdoret në mënyrë të vazhdueshme përgjatë 

gjithë kohëzgjatjes së policës. Shoqëritë e sigurimit që përdorin Zilmerizimin për 

llogaritjen e provigjoneve matematike, duhet të detajojnë në raportin aktuarial sipas 

produkteve të sigurimit: (a) shumën e provigjoneve të llogaritur me metodën e Zilmerit, 

(b) shumën e provigjoneve matematike të llogaritur me metodën neto (pa Zilmerizim) 

dhe (c) diferencën midis shumave të llogaritura sipas të dy metodave.   

 

6. Në rast se komsionet për një kontratë të caktuar paguhen për një kohë më të gjatë se një 

vit, provigjoni matematik i Zilmerizuar nuk duhet të jetë më i vogël se shuma që 

garanton pagesën e përfitimit sipas kontratës.   

 

 

                                                           
4 Për efekt të kësaj rregulloreje, shuma kapitale nënkupton (a) shumën e sigurimit në rast të sigurimit të gjithë jetës 

(whole life), (b) shumën e pagueshme në maturim në rast të sigurimeve ‘endoëment’ dhe (c) shumën e kapitalizuar 

të anuitive në datën e fillimit të përfitimeve.  
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Neni 7 

Bazat teknike të llogaritjes së provigjoneve matematike 

 

1. Shoqëritë e sigurimit duhet të identifikojnë bazat teknike për vlerësimin e kujdesshëm 

të provigjoneve matematike të mbështetur në hipoteza të përshtatshme që gjykohen me 

probabilitet të lartë për të ndodhur, si edhe duke përdorur kufij të arsyeshëm për 

tendenca të pafavorshme të parametrave që përdoren në llogaritje.   

 

2. Bazat teknike të përdorura për llogaritjen e provigjoneve matematike, duhet të 

përputhen me ato të përcaktuara nga aktuari i autorizuar për llogaritjen e tarifave të 

primeve, me përjashtim të rasteve kur rrethanat kanë ndryshuar dhe diktojnë nevojën e 

përdorimit të bazave teknike më konservatore dhe rritjen e provigjoneve. Kriteret e 

përgjithshme të llogaritjes së tarifave të primit përcaktohen në Aneksin 1 bashkëngjitur 

dhe pjesë integrale e kësaj rregulloreje.  

 

 

Neni 8 

Bazat demografike të llogaritjes së provigjoneve matematike  

 

1. Shoqëria e sigurimit, bazuar në produktin e sigurimit, përzgjedh sipas nevojës, 

elementët statistikorë mbi mortalitetin dhe sëmundshmërinë sipas kritereve të 

kujdesshme dhe të mbështetura mjaftueshmërisht në përvojën e shoqërisë, si edhe të 

dhënave të tjera.   

 

2. Në rast të kontratave ku ulja e normës së mortalitetit çon në rritjen e provigjoneve 

matematike, shoqëria e sigurimit duhet të vlerësojë në mënyrë të kujdesshme hipotezat 

që mbështesin uljen e normave të vdekshmërisë në periudhat e ardhshme.   

 

3. Në rast të kontratave që mbulojnë rrezikun e mortalitetit dhe sigurimin e shëndetit, në 

përcaktimin e normave të mortalitetit dhe sëmundshmërisë, shoqëria e sigurimit duhet 

të marrë parasysh dhe vlerësojë ndikimin e pritshëm të sëmundjeve të njohura, efektet e 

të cilave  nuk janë pasqyruar në tabelat demografike ekzistuese. 

 

Neni 9 

Bazat financiare të llogaritjes së provigjoneve matematike  

 

Normat e interesit që përdoren në llogaritjen e provigjoneve matematike duhet të përzgjidhen me 

kujdes duke përmbushur parimet dhe kriteret e mëposhtme:   

 

1. Normat e interesit që përdoren në llogaritjen e provigjoneve matematike nuk mund të 

jenë më të larta se normat e vlerësuara të kthimit nga investimi i aktiveve në mbulim të 

provigjoneve matematike, përfshirë edhe normat e kthimit për investimet që pritet të 

kryhen në të ardhmen.      

 

2. Në përzgjedhjen e normës së interesit, shoqëria e sigurimit duhet të mbajë parasysh 

monedhën e përcaktuar në kontratën e sigurimit dhe monedhën e aktiveve 

korresponduese.   
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3. Në rast se norma aktuale apo e pritshme e kthimit nga investimi i aktiveve në mbulim të 

provigjoneve matematike nuk është e mjaftueshme për mbulimin e detyrimeve që 

rrjedhin nga kontratat e sigurimit, shoqëria duhet të mbajë një provigjon shtesë. 

 

4. Në llogaritjen e provigjoneve matematike për kontratat me përfitime të garantuara: 

 

1. Norma e interesit sipas një  monedhe të caktuar nuk mund të jetë më e lartë se norma  

mesatare e kthimit nga investimi i aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike në 

tre vitet e fundit në këtë monedhë; 

 

2. Norma maksimale e interesit për një monedhë të caktuar nuk mund të jetë më e 

madhe se 60 përqind e mesatares së normave të kthimit nga letrat me vlerë afatgjatë 

të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë5, ose të qeverisë së një vendi të origjinës së 

monedhës me kusht që ky vend të ketë klasifikim jo më të ulët se BBB nga Standard 

& Poors. Autoriteti publikon normat maksimale të interesit sipas monedhave të 

paktën një herë në vit pas konsultimeve teknike të kryera me shoqëritë e sigurimit të 

Jetës.   

 

3. Norma maksimale e interesit nuk zbatohet për kontrata me afat më të ulët se tetë vjet 

dhe që kanë pagesë të vetme primi, si edhe për anuitetet që nuk kanë klauzola të 

kthimit të primit.   

 

 

5. Në kushte të veçanta, Autoriteti mund të lejojë shoqëritë e sigurimit, që për një 

periudhë jo më të madhe se dy vjet të përdorin norma interesi më të larta sesa ato të 

përcaktuara më sipër vetëm (a) në rast se rritja e normës së interesit të letrave me vlerë 

të qeverisë rezulton me humbje kapitale të konsiderueshme të aktiveve financiare dhe 

(b) me kusht që zvogëlimi në provigjonet  matematike nga rritja e normës së interesit të 

mos kalojë humbjen kapitale të aktiveve që mbulojnë këto provigjone gjatë vitit.      

 

Neni 10 

Përputhshmëria e monedhës 

 

1. Në rast se provigjonet matematike sipas një monedhe të caktuar nuk mbulohen me 

aktive të shprehura apo nuk kthehen lehtësisht pa risk të këmbimit në monedhën e 

detyrimeve, shoqëria duhet të llogarisë në mënyrë të kujdesshme një provigjon shtesë 

për mbulimin e efekteve të ndryshimit në kurset e këmbimit në lidhje me 

përshtatshmërinë e aktiveve. 

 

2. Provigjonet matematike për kontratat me përfitime në monedhë të huaj llogariten në 

këtë monedhë dhe paraqiten edhe në lekë, duke përdorur kursin mesatar të këmbimit të 

Bankës së Shqipërisë për datën për të cliën është kryer vlerësimi.   

                                                           
5 Letrat me vlerë afatgjatë nënkuptojnë investime me maturim jo më të ulët se pesë vjet.  
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Neni 11 

Rregulla të veçanta për policat e lidhura drejtpërtdrejt me vlerën e investimit   

 

1. Shoqëria e sigurimit llogarit provigjone të veçanta për kontratat e sigurimit ku 

përfitimet janë të lidhura drejtpërdrejt me vlerën e investimit.   

 

2. Në rast se përfitimet sipas kontratës së sigurimit janë drejtpërdrejt të lidhura me vlerën 

e kuotave (uniteteve) të një fondi investimesh, apo me vlerën e aktiveve brenda këtij 

fondi, provigjonet e veçanta për këto përfitime duhet të llogariten në vlerë sa më të 

përafërt me vlerën e kuotave (uniteteve), ose me vlerën e aktiveve përkatëse të fondit në 

rast se nuk është përcaktuar ndarja në kuota.    

 

3. Kur përfitimet sipas një kontrate të sigurimit lidhen drejtpërdrejt me indekse të 

pjesëmarrjes apo vlera të tjera në referencë të ndryshme nga ato të përcaktuara në 

paragrafin 2 të këtij neni, provigjonet e veçanta për përfitime të tilla duhet të llogariten 

me vlerë sa më të përafërt me vlerën e kuotave (uniteteve) që  përfaqësojnë vlerën e 

referencës, ose në rast se nuk janë përcaktuar kuotat, me vlerën e aktiveve me profil 

rreziku të krahasueshëm dhe lehtësisht të tregtueshme sa më të përafërta me aktivet mbi 

të cilat bazohet vlera e referencës.  

 

4. Metoda e Zilmerit nuk lejohet për llogaritjen e provigjoneve të vecanta sipas paragrafit 

1 të këtij neni.  

 

 

 

Neni 12 

Transparenca e metodave dhe bazës së të dhënave 

 

Shoqëria e sigurimit vë në dispozicion të palëve të interesuara sipas ligjit të dhëna mbi metodat 

dhe bazat teknike të përdorura për llogaritjen e provigjoneve matematike.  

 

PJESA E DYTË 

 

MËNYRAT E MBAJTJES SË PROVIGJONEVE MATEMATIKE 

 

Neni 13 

Dispozita për mbajtjen e llogarive të veçanta  

Shoqëria e sigurimit duhet të mbajë dhe paraqesë të veçanta llogaritë që janë objekt i kësaj 

rregulloreje për sigurimet e Jetës, si edhe sigurimet e tjera të natyrës afatgjatë që janë të 

ngjashme me to për nga mënyrat e llogaritjes. Llogaritë e veçanta të shoqërisë për këto lloj 

sigurimesh duhet të përfshijnë minimalisht:  

1. Primet e sigurimit, përfshirë primet e kthyera; 

2. Komisionet e sigurimit; 

3. Primet dhe komisionet e risigurimit; 
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4. Dëmet (përfitimet) e paguara dhe vlerësimet për detyrimet e pagueshme ndaj të 

siguruarve; 

5. Pjesën e risiguruesit në dëmet (përfitimet) e paguara dhe vlerësimet për detyrimet 

e pagueshme ndaj të siguruarve; 

6. Provigjonet matematike, provigjonet e dëmeve dhe provigjone të tjera të mbajtura 

me këto sigurime; 

7. Shpenzimet që lidhen me këto sigurime. 

 

PJESA E TRETË 

KRITERET DHE PROCEDURAT E MIRATIMIT  

TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE 

Neni 14 

Kriteret dhe procedurat e miratimit të provigjoneve matematike nga Autoriteti 

 

1. Shoqëria e sigurimit depoziton në Autoritet deri në ditën e fundit të muajit pasardhës të çdo 

tremujori për periudhat e ndërmjetme dhe të fundvitit financiar, llogaritjet e provigjoneve 

matematike, si dhe bazën e të dhënave të marrë në konsideratë për përllogaritjen e këtyre 

provigjoneve.  

 

2. Raporti i aktuarit, hartuar sipas Aneksit II, të kësaj rregulloreje, lidhur me metodat e 

llogaritjes së provigjoneve matematike dhe gjykimin mbi mjaftueshmërinë e tyre, si dhe 

opinioni i tij depozitohen në Autoritet sipas parashikimeve të nenit 112, të Ligjit 52/2014 

“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”. 

 

3. Autoriteti miraton mjaftueshmërinë e provigjoneve matematike të vitit financiar, brenda  

datës 31 mars të vitit pasardhës. 

 

 

4. Nëse Autoriteti gjykon se provigjonet matematike, sipas pikës 3 të këtij neni, si dhe për 

periudhat e ndërmjetme, nuk janë të mjaftueshme për mbulimin e përgjegjësive që rrjedhin 

nga kontratat e sigurimit, urdhëron shoqërinë e sigurimit të mbajë dhe të pasqyrojë 

provigjonet matematike në vlerën e miratuar nga Autoriteti. Rritja e provigjoneve 

matematike mund të kryhet edhe me zbatimin e bazave teknike më konservatore të 

sugjeruara nga Autoriteti bazuar në argumentime teknike të qëndrueshme.  
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KAPITULLI III 

DISPOZITA TË FUNDIT 

 

Neni 15 

Anekse 

 

Anekset që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje janë pjesë e saj dhe të detyrueshme për 

zbatim. 

 

 

 

Neni  16 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 
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ANEKSI I 

“KRITERET TË PËRGJITHSHME TË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË PRIMIT” 

 

1. Parime të përgjithshme  

 

a. Shoqëritë e sigurimit zhvillojnë hipoteza të përshtatshme aktuariale për llogaritjen e primeve 

të përshtatshme për të mbuluar detyrimet që rrjedhin nga çdo kontratë e sigurimit, përfshirë 

provigjonet matematike si edhe kostot e lidhura me kontratën e sigurimit.    

 

 

b. Shoqëritë e sigurimit vlerësojnë dhe zgjedhin bazat teknike për llogaritjen e primeve. Bazuar 

në llojin e kontratës së sigurimit dhe përfitimeve të ofruara prej saj, shoqëritë përcaktojnë 

normat e interesit teknik, bazat demografike, nëse ka, si dhe çdo bazë tjetër teknike të 

nevojshme për llogaritjen e tarifës së primit të rrezikut. Gjithashu, shoqëritë përcaktojnë 

rregullat për përcaktimin e ngarkesave mbi primin e pastër me qëllim llogaritjen e tarifës së 

primit të shitjes. Në përzgjedhjen e bazave teknike për llogaritjen e primit, shoqëritë e 

sigurimit marrin parasysh përfitimet e garantuara apo skemat e ndarjes së fitimit sipas 

kontratës së sigurimit, normën e interesit të garantuar nësë ka, si edhe kostot  që  mund të 

lidhen me të ardhurat nga investimet. Tarifat e primit për kontratat e reja të sigurimit duhet të 

bazohen mbi hipoteza të kujdesshme aktuariale për të garantuar përmbushjen e detyrimeve 

sipas kontratave. 

2. Bazat financiare të llogaritjes së tarifave të primit  

 

a. Shoqëritë e sigurimit përcaktojnë normën e interesit teknik që përdoret në llogaritjen e 

tarifave. Për kontratat me përfitim të garantuar, norma e interesit që përdoret në llogaritjen e 

primit nuk mund të kalojë normën e interesit të garantuar nëpërmjet këtyre kontratave. 

 

b. Pavarësisht pikës 1 më sipër, shoqëria e sigurimit mund të përdorë norma interesi më të larta 

se normat e interesit të garantuara kontraktualisht, vetëm për qëllim të përcaktimit të 

amortizimit të shpenzimeve të marrjes në sigurim për kontratat me prime periodike (vjetore 

apo me të shpeshta).     

 

3. Bazat demografike dhe baza të tjera teknike të llogaritjes së tarifave të primit 

 

a. Për llogaritjen e tarifave, shoqëria e sigurimit përcakton në mënyrë të kujdesshme bazat 

demografike dhe baza të tjera teknike të përftuara nga të dhënat e tregut dhe përvoja e 

shoqërisë. Për kontratat e sigurimit që bazohen në jetëgjatësinë e të siguruarit, shoqëria e 

sigurimit duhet të marrë parasysh edhe tendencat e përgjithshme të vdekshmërisë / 

jetëgjatësisë së popullsisë në përgjithësi dhe të portofolit të të siguruarve në veçanti.  

 

b. Për kontratat e anuiteteve dhe atyre me opsione anuitie, shoqëria e sigurimit duhet të 

përshtatë, për sa e lejojnë të dhënat, bazat demografike të përftuara nga analizat e të dhënave 

historike duke marrë në konsideratë edhe efektet e mundshme të zgjedhjes së një portofoli 

me tendencë më të keqe në krahasim me të dhënat historike të përdorura.      
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c. Shoqëria e sigurimit duhet të monitorojë mbi baza periodike bazat demografike dhe bazat e 

tjera teknike të përdorura për llogaritjen e tarifave të primit, për të verifikuar 

përshtatshmërinë e tyre në çdo kohë. Në rast se identifikohen probleme statistikisht të 

rëndësishme që mund të vënë në pikëpyetje përshtatshmërinë e bazave demografike dhe 

teknike të përdorura, shoqëria duhet të përditësojë këto baza dhe të rishikojë menjëherë 

tarifat për të garantuar tarifa teknikisht të mirë balancuara për biznesin në vijim.      

 

d. Bazat demografike dhe bazat e tjera teknike që përdoren për llogaritjen e tarifave të primeve 

të sigurimit në grup duhet të përzgjidhen në mënyrë të përshtatshme në lidhje me profilin e 

rrezikut brenda grupit të siguruar.   

4. Raporti aktuarial mbi tarifat e primit 

 

a. Aktuari i autorizuar harton dhe nënshkruan raporte teknike që përmbajnë:  

 

i. Bazat financiare, demografike dhe baza të tjera teknike, si edhe metodat e përdorura për 

llogaritjen e tarifave të primit, duke treguar llojin dhe burimin e të dhënave të përdorura;  

 

ii. Opinionin e aktuarit të autorizuar për përshtatshmërinë e tarifave të primit përkundrejt 

detyrimeve të kontratës dhe kostove të lidhura me të.  

 

b. Raportet teknike mbi tarifat e primeve të shoqëruara me skedarët teknikë të llogaritjeve duhet 

të depozitohen dhe ruhen nga shoqëria e sigurimit.  
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ANEKS II 

“MBI FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E RAPORTIT AKTUARIAL” 

 

A. Qëllimi 

Ky aneks përcakton përmbajtjen e detajuar të raportit të Aktuarit të Autorizuar sipas neneve 89, 

pika 12, 112 dhe 225  të Ligjit nr.52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”. 

 

B. Bazat e përdorura për përgatitjen e raportit aktuarial 

Aktuari autorizuar kryen investigimin e tij në përputhje me rregulloret mbi provigjonet dhe jep 

opinionin nëse tarifat e primeve dhe provigjonet e mbajtura nga shoqëria e sigurimit garantojnë 

përmbushjen e detyrimeve që lindin nga kontratat e sigurimit. Vlerat monetare përfundimtare të 

raportit aktuarial shprehen në monedhë Shqiptare Lekë dhe Euro. Çdo monedhë tjetër 

konvertohet në Lekë dhe në Euro duke aplikuar kursin e këmbimit mesatar të marrë nga Banka e 

Shqipërisë për datën e vlerësimit. 

 

 

C. Përmbajtje e detajuar e raportit 

Raporti Aktuarial përmban minimalisht informacionin që vijon: 

 

1. Datën për të cilën është kryer vlerësimi aktuarial; 

2. Tabelën përmbledhese me shumat e provigjoneve matematike për çdo produkt të  

sigurimit;  

3. Përshkrim të plotë për të gjitha detyrimet dhe të drejtat e secilës kategori kontratash  

sigurimi të lidhura nga siguruesi, duke përfshirë:  

 

o Tarifat e primit; 

o Garancitë dhe opsionet. 

 

4. Aktuari i autorizuar në fund të çdo periudhe raportimi përgatit një deklaratë për të gjitha  

të drejtat dhe detyrimet e secilës prej kategorive të kontratave të sigurimit, sipas 

përmbajtjes së parashikuar në pikën (3). 

5. Informacion i kërkuar sipas pikës (3) është i detyrueshëm për çdo kategori të re  

kontratash sigurimi ose kategori ekzistuese të cilat kanë pësuar ndryshime gjatë vitit 

financiar për të cilin kryhet raporti. Për kategoritë ekzistuese të kontratave të sigurimit 

ose kategoritë të cilat nuk kanë pësuar ndryshime, është e mjaftueshme vetëm një 

referencë e këtij informacioni në deklaratën e mëparshme. 

6. Parimet e përgjithshme dhe metodat e përdorura në vleresim duke përfshirë dhe  

 referencat e detajuara për zerat më poshtë: 

 

o Bazën teknike të llogaritjes së provigjoneve duke përshkruar çdo mospërputhjeje në 

natyrë, terma dhe monedhë midis detyrimeve dhe aktiveve të mbajtura në mbulim të 

tyre; 

o Në rast se gjatë përllogaritjeve është përdorur primi neto, përshkrimin e modifikimeve 

të kryera në metodën e përdorur; 

o Përshkrimin e provigjoneve specifike për bonuse të ardhshme përfshirë masën e tyre; 

o Për kontratat e lidhura me indekse, bazën teknike të përdorur për garancitë që lidhen 

me  performacën e pritshme të investimit; 
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o Bazën teknike të llogaritjes së provigjoneve të lidhura me çdo garanci apo opsion, 

pavarësisht garancive të lidhura me performacën e investimit. 

 

7. Tabelat e normave të interesit, tabelat e normave të mortalitetit dhe sëmundshëmrisë, si  

dhe çdo tabelë tjetër të përdorur për përllogaritjen e tarifave të primit për kontratat 

afatgjata (p.sh. sigurime shëndetësore), dhe për përllogaritjen e provigjoneve matematike. 

Nëse tabelat e përdorura nuk janë të publikuara, raporti përmban detaje të plota mbi 

normat e mortalitetit dhe sëmundshëmrisë ose të faktorëve të tjerë të përdorur në 

llogaritje. 

8. Për kategori të kontratave të sigurimit përveç atyre të lidhura me indekse: 

 

o Përqindjen e primit të shkruar të rezervuar për shpenzimet dhe përfitimet për secilën 

kategori sigurimesh; 

o Metodologjinë e përdorur për provigjonim në lidhje me shpenzimet kur primet kanë 

pushuar, nuk priten më prime të ardhshme, ose metoda e vlerësimit nuk ka marrë në 

konsideratë prime të ardhshme. 

 

 Për llojet e kontratave të lidhur me indekse: 

 

o Të gjitha hipotezat e kryera në vleresimin e përgjegjesive të marra nga shoqëria e 

sigurimeve; 

o Detaje për bazën teknike të përdorur në testet e përshtatshmërisë të provigjoneve në rast 

se nuk janë mbajtur provigjone eksplicite për përballimin e shpenzimeve të cilat kanë të 

ngjarë të ndodhin në të ardhmen lidhur me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale. 

 

9. Përqindjen e provigjoneve matematike që nuk përputhen me monedhën e aktiveveve,  

përvec kontratave  të  lidhura me indekse.  

10. Për marrëveshjet e risigurimit dhe kontratat fakultative të risigurimit: 

 

o Emrat e risiguruesve me të cilët shoqëria ka një marrëveshje risigurimi;  

o Informacion për ekzistencen dhe mënyrën e ndërlidhjes së shoqërisë së sigurimit dhe 

risiguruesit; 

o Përshkrim të kushteve të termave të përgjithshëm dhe të veçantë të marrëveshjes apo 

kontratës fakultative të risigurimit; 

o Provigjonet e risigurimit sipas çdo kontrate apo marrëveshje të risigurimit.  

11. Detaje të bonus-eve të vendosura në çdo kategori kontratash, duke përfshirë: 

 

o Rrethanat dhe formën kur këto bonuse janë të pagueshme,  bazat e përllogaritjes dhe 

përfshirë edhe tarifat apo formulat e lidhura me to; 

o Detaje të kushteve të shperndarjes së bonus-eve që lidhen me numrin e viteve për 

pagesën e primeve para se një bonus të jepet, nëse ka, për çdo kategori kontrate. 

12. Tabelat e mbajtjes maksimale për rrezik sipas klasave të sigurimit. 

13. Nivelin e kërkuar të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit. 
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D.    Çertifikimi i raportit aktuarial  

1.   Çertifikimi i raportit aktuarial, shënohet në pjesën e fundit të raportit dhe shpreh për çdo 

klasë sigurimi afatgjatë (e Jetës) sipas mendimit të aktuarit të autorizuar, nëse: 

 

o Shoqëria e sigurimit ka mbajtur të dhëna të përshtatshme për vlerësimin e 

përgjegjësive, si dhe të aktivitetit të saj afatgjatë; 

o Përgjegjësitë janë vlerësuar në përputhje me kuadrin rregullativ; 

o totali i provigjoneve matematike të mbajtura nga shoqëria e sigurimit është vlerësuar 

në mënyrë të përshtatshme në përputhje me përgjegjësitë afatgjata të shoqërisë së 

sigurimit që rrjedhin nga të gjitha llojet e kontratave duke përfshirë edhe detyrimet që 

rrjedhin nga shpërndarja e fitimit ose bonus-eve; 

o Primet për kategoritë e kontratave të sigurimit të lëshuara gjatë vitit financiar, të 

ardhuarat e fituara, bazuar në hipoteza aktuariale të arsyeshme, si dhe burime të tjera 

financiare të shoqërisë së sigurimit, mundësojnë mbulimin e detyrimeve të shoqërisë 

së sigurimit në lidhje me këto kontrata, përfshirë mbajtjen e provigjoneve të 

përshtatshme dhe të majftueshme matematike të lidhura me këto kontrata. 

 

2. Raporti aktuarial për sigurimet e Jetës, duhet të shprehë qartë opinionin e aktuarit të 

autorizuar,  mendimin në favor të aktuarit të autorizuar, i cili kur e gjykon të arsyeshme, i 

shton çertifikimit sipas paragrafit (1)  kualifikimet e nevojshme së bashku me masat shtesë që 

duhen ndërrmarë për t’i adresuar ato. 

 

SKEMA E ÇERTIFIKIMIT(OPINIONIT) TË SHPREHUR  

NË RAPORTIN AKTUARIAL NGA AKTUARI I AUTORIZUAR  

PËR SIGURIMIN AFATGJATË (TË JETËS) 

 

Unë kam kryer investigimin aktuarial të shumave të provigjoneve të mbajtura nga shoqëria e 

sigurimit “ABC” me 31 dhjetor 20XX. Investigimi aktuarial është kryer në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi.  

 

Mbajtja e provigjonimit matematik të përshtatshëm është përgjegjesi e organeve drejtuese të 

shoqërisë së sigurimit. Detyra ime është të verifikoj nëse shoqëria e sigurimit ka mbajtur të 

dhëna të përshtatshme për vlerësimin e përgjegjësive, të aktivitetit të saj afatgjatë, si dhe të 

shprehem nëse totali i provigjoneve  matematike të mbajtura nga shoqëria e sigurimit përbën 

provigjonim të përshtatshëm për përgjegjësitë afatgjata të shoqërisë së sigurimit që rrjedhin nga 

të gjitha llojet e kontratave duke përfshirë edhe rritje në këto përgjegjësi që rrjedhin nga 

shpërndarja e fitimit ose bonus-eve. Detyra ime është gjithashtu të llogaris marzhin e aftësisë 

paguese të shoqërisë së sigurimit. 

 

Përgjegjësitë janë vlerësuar në përputhje me kuadrin rregullativ në fuqi, dhe në opinionin tim 

profesional, primet për kontratat e lëshuara gjatë vitit financiar 20XX, të ardhuarat e fituara, 

bazuar në hipoteza aktuariale të arsyeshme, burime të tjera financiare të shoqërisë së sigurimit, si 

dhe totali i provigjoneve teknike - matematike të shoqërisë së sigurimit me 31 dhjetor 20XX janë 

të mjaftueshme për të mbuluar në kohë përgjegjësitë e nënshkruara dhe humbjet nga rreziqet, që 

rrjedhin nga kontratat e sigurimit. 

 

Data                                                                     AKTUARI I AUTORIZUAR 

                                                                                                                     (nënshkrimi ) 
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ANEKSI III 

 

“KONCEPTE BAZË AKTUARIALE PËR SIGURIMIN E JETËS” 

 

 

A.  Tipe dhe terma bazë të sigurimit të Jetës 

 

1. Sigurimi i pastër me elemente kursimi me afat n vjet6: I siguruari me moshë x në momentin 

e blerjes së policës, i paguhet shuma e sigurimit S pas n vjetëve, nëse ai jeton deri në atë 

kohë. Nuk bëhet asnjë pagesë nëse i siguruari nuk jeton deri në moshën x + n. Shënimi 

standard aktuarial për vlerën e tashme të pritshme të përfitimit kur S = 1, është 𝑛𝐸𝑥.  

 

2. Sigurimi i përkohshëm i Jetës me afat n vjet7: Përfituesit, i paguhet shuma e sigurimit S 

nëqoftëse dhe vetëm nëqoftëse i siguruari vdes brenda afatit n- vjeçar. Shënimi standard 

aktuarial për vlerën e tashme të pritshme të përfitimit kur S = 1 është Ax:n|
1

  

3. Sigurimi me elementë kursimi me afat n vjet8: Përfituesit të policëmbajtësit me moshë x në 

momentin e blerjës së policës i paguhet shuma e sigurimit S, në fund të vitit të vdekjes së tij 

ose në fund të afatit n-vjeçar, cila të jetë më e shpejtë. Pra, në këtë rast gjithmonë paguhet 

shuma e sigurimit S. Shënimi standard aktuarial për vlerën e tashme të pritshme kur S = 1 

është 𝐴x:n|.  

4. Sigurimi për të gjithë Jetën9: Ky lloj sigurimi është rast i veçantë i sigurimit të përkohshëm 

të Jetës, kur n → ∞. Shënimi standard aktuarial për vlerën e tashme të pritshme të përfitimit 

kur S = 1, është 𝐴𝑥.  

5. Anuitete të përjetshme10: Përfitimi është një sëri e rregullt pagesash që i bëhen përfituesit 

përderisa ai jeton. N.q.s personi që blen anuitete ka moshën x në momentin e blerjes dhe 

kësti i parë i anuitisë paguhet pas një viti, shënimi standard aktuarial për vlerën e tashme të 

pritshme të përfitimit kur çdo këst ka vetëm një njësi ështe 𝑎𝑥. N.q.s personi që blen 

anuitete ka moshën x në momentin e blerjes dhe kësti i parë paguhet në atë moment, atëhere 

shënimi standard aktuarial për vlerën e tashme të pritshme të përfitimit kur çdo këst ka 

vetëm 1 njësi është �̈�x.  

6. Anuitete të përkohshme me afat n vjet11: Këto janë të ngjashme me anuitet e përjetshme, 

përveçse numri i kësteve që i paguhen përfituesit vazhdon deri në përfundim të afatit prej n 

vjet. Vlerat e tashme të pritshme të përfitimit kur çdo këst është 1 njësi janë respektivisht 

𝑎x:n| dhe �̈�x:n|. 

 

Këto janë tipet bazë të sigurimeve të Jetës dhe anuiteve diskrete. Mund të ndërtohen produkte 

komplekse në bazë të specifikave të dhënies së përfitimeve, mënyrës së pagesës së primit etj.  

                                                           
6 Në literaturën e shkencës aktuariale njihet me termin “Pure Endowment” 
7 Në literaturën e shkencës aktuariale njihet me termin "Term Assurance of n years" 
8 Në literaturën e shkencës aktuariale njihet me termin " Endowment Assurance of n years" 
9 Në literaturën e shkencës aktuariale njihet me termin " Whole Life Assurance" 
10 Në literaturen e shkencës aktuariale njihet me termin " Whole Life Annuity" 
11 Në literaturën e shkencës aktuariale njihet me termin "Temporary Annuity of n years" 
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7. 𝑃x:n|
    1: primi neto vjetor për sigurimin e pastër me elementë kursimi me afat n vjet. Ky prim 

paguhet i përfshirë në primin bruto çdo vit për n vjet përderisa personi i siguruar jeton.  

Ky prim kënaq ekuacionin  𝑃x:n|
    1 · �̈�x:n| = 𝑛𝐸𝑥 

8. 𝑃x:n|
1 : Primi neto vjetor për sigurimin e përkohshëm të Jetës me afat n vjet. Ky prim kënaq 

ekuacionin  𝑃x:n|
1 · �̈�x:n|

1 = Ax:n|
1

 

9. 𝑃x:n|: Primi neto vjetor për sigurimin e Jetës me elementë kursimi me afat n vjet. Ky prim 

paguhet i përfshirë në primin bruto çdo vit për n vjet përderisa personi i siguruar jeton. Ky 

prim kënaq ekuacionin 𝑃x:n|·�̈�x:n| = 𝐴x:n| 

10. 𝑃x :Primi neto vjetor për sigurimin për të gjithë jetën; i cili paguhet i përfshirë në primin 

bruto çdo vit përderisa personi i siguruar jeton. Ky prim kënaq ekuacionin 𝑃x 
· �̈�x = 𝐴𝑥 

11. 𝑃
x:n|
(𝑚)

𝑡 : Primi neto vjetor që paguhet në m këste çdo vit me vlerë ( 𝑃
x:n|
(𝑚)

𝑡 )/m secili, gjatë një 

periudhe prej t vjetësh përderisa personi i siguruar jeton, për sigurimin e Jetës me elementë 

kursimi me afat n vjet. Ky prim kënaq ekuacionin 𝑃
x:n|
(𝑚)

𝑡 ·�̈�x:t| = 𝐴x:n| 

B. Ekuacioni i vlerës 

Ekuacioni i vlerës për llogaritjen e primit të rrezikut për një policë të sigurimit të Jetës ka këtë 

trajtë të përgjithshme: 

(Vlera e pritshme e primeve të rrezikut në kohën t = 0) = (Vlera e pritshme e përfitimeve për të  

siguruarin në kohën t = 0).12 

Koha t = 0 është momenti i nënshkrimit të policës. Ekuacionet e dhëna në përkufizimet e 

mësipërme janë ekuacione vlere.  

C.  Provigjonet 

Për një policë sigurimi jete kemi: 

Humbja në kohën t = (Vlera në kohën t e detyrimeve të së ardhmes -  Vlera në kohën t e të 

ardhurave të së  ardhmes). 

N.q.s polica e sigurimit vlerësohet sipas parimit të ekuivalencës atëherë kemi që E (humbja në 

kohën t = 0) = 0.  

Pasi një policë jete, me afat n vjeçar, ka hyrë në fuqi për një periudhë kohe 𝑡 dhe janë kryer disa 

shpenzime dhe siguruesi ka marrë disa të ardhura nga primet, si rrjedhim kemi që : 

 

𝑉𝑡
(𝑝)

= (vlera e pritshme në kohën t e detyrimeve të së ardhmes13 – vlera e pritshme në kohën t e  

të ardhurave të së ardhmes) 

 

                                                           
12 Për një policë sigurimi jete të çfarëdoshme me afat n vjet, në bazë të parimit të ekuitetit (ekuacionit të vlerës) 

kemi: Detyrimet[0, 𝑛] = Primet[0, 𝑛]. 
13 Me detyrime të së ardhmes këtu nënkuptohet shuma e sigurimit që siguruesi i detyrohet të siguruarit për periudhën  

nga t në n 
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ku t ermi 𝑉𝑡
(𝑝)

 quhet provigjoni prospektiv në kohën 𝑡. 

 

Formula të provigjoneve prospektive pa konsideruar shpenzimet për policat kryesore të 

sigurimit të Jetës. 

1. Sigurimi i pastër me elementë kursimi me afat n vjet    

𝑉𝑡
(𝑝)

= 𝐸𝑥+𝑡𝑛−𝑡 − 𝑃x:n|
1 �̈�𝑥+𝑡:𝑛−𝑡⌉ 

2. Sigurimi i përkohshëm i Jetës me afat n vjet 

𝑉x:n|
1

𝑡  = 𝐴
x+t:n-t|

1 − 𝑃x:n|
1 �̈�

x+t:n-t|
 

3. Sigurim Jete me elementë kursimi me afat n vjet 

𝑉x:n|𝑡 = 𝐴
x+t:n-t| − 𝑃x:n|�̈�x+t:n-t| 

4. Sigurimi për të gjithë jetën 

𝑉𝑡
(𝑝)

= 𝐴𝑥+𝑡 − 𝑃𝑥�̈�𝑥+𝑡 

Vërejmë që formulat e mësipërme janë për një njësi shume sigurimi.  

 

Provigjonet retrospektive 

Provigjoni retrospektiv në kohën t për një policë të sigurimit të Jetës është i barabartë me vlerën 

e akumuluar të primeve
 
të marra deri në kohën t nga siguruesi minus vlerën e akumuluar të 

përfitimeve të të siguruarit dhe të shpenzimeve të paguara deri në kohën t . Provigjoni i sapo 

përkufizuar është provigjon retrospektiv bruto. Provigjoni retrospektiv neto do të përkufizohej 

në mënyrë të ngjashme, duke konsideruar primet neto dhe duke përjashtuar shpenzimet në 

përkufizimin e mësipërm. 

 

Për  një  policë  të  sigurimit  të  Jetës,  provigjoni  retrospektiv  është  i  barabartë  me 

provigjonin prospektiv n.q.s: 

 

a. Të dyja tipet e provigjoneve llogariten duke përdorur të njëjtën bazë 

teknike; 

b. Baza e llogaritjes së primit është e njëjtë me bazën e teknike të përdorur 

për llogaritjen e provigjoneve matematike. 

 

Sqarojmë që me bazë teknike kuptohen hipotezat e bëra për të gjitha elemenët statistikë, 

demografikë, financiarë dhe çdo hipotezë tjetër e përdorur për kalkulimin e primit ose  për 

kalkulimin e  provigjoneve teknike.  

  

Me bazë të llogaritjes së primit, nënkuptohen hipotezat e bëra për shpenzimet, tabelën e 

mortalitetit dhe interesin teknik në llogaritjen e primit. 

 

N.q.s në bazën teknike shpenzimet merren 0 dhe në formulën e llogaritjës së provigjoneve është 

i përfshirë primi neto, kuptohet që po llogaritet një provigjon neto: dhe n.q.s  në bazën e 
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llogaritjes së primit shpenzimet merren 0 kuptohet që po llogaritet një prim neto. 

 

Provigjonet që përfshijnë shpenzimet 

 

Provigjonet që përfshijnë shpenzimet llogariten në mënyrë të ngjajshme me sa u paraqit më lart. 

Për një policë jete, provigjone prospektive duke përfshirë edhe shpenzimet në kohën t është: 

𝑉𝑡
(𝑝)

=( vlera e pritshme në kohën t e detyrimeve të së ardhmes14 – vlera e pritshme në kohën t e  

të ardhurave të së ardhmes)(*) 

 

Relacione rekursive 

Po supozojmë që do përdoret e njëjta shkallë interesi dhe e njëjta tabelë mortaliteti me të dyja 

metodat: atëhere për një policë sigurimi për të gjithë jetën, me shumë sigurimi të pagueshme në 

fund të vitit të vdekjes, mund të provohet që 

( 𝑉x𝑡 + 𝑃𝑥) ∗ (1 + 𝑖) =  𝑞x+t + 𝑃x+t ∗ 𝑉x𝑡+1  

Ku 𝑉x𝑡  dhe 𝑉x𝑡+1   janë  provigjone pa përfshirë shpenzimet.  

Të tilla relacione rekursive mund të ndërtohen për të gjitha policat e sigurimit të Jetës.  

Relacionet rekursive ndërmejt provigjoneve që përfshijnë edhe shpenzimet janë të rëndësishme 

për faktin që n.q.s është llogaritur vlera e provigjonit në kohën t, mund të llogariten lehtësisht 

vlera e provigjonit në kohën pasardhëse n.q.s njihen vlerat e primeve vjetore dhe duke patur 

supozimet përkatëse mbi shpenzimet, interesin teknik dhe tabelën e mortalitetit. 

Gjithashtu, për çdo policë të klasave 20, 21, 22, të aneksit 1 së Ligjit nr.52/2014 provigjoni 

prospektiv duke përfshirë shpenzimet llogaritet sipas përkufizimit(*).  

Provigjoni prospektiv në kohën t duke përfshirë shpenzimet = Vlera e pritshme në kohën t e 

detyrimeve të së ardhmes – Vlera e pritshme në kohën t e të ardhurave të së ardhmes. Me 

detyrime të së ardhmes, njësoj si më lart nënkuptohen shpenzimet e siguruesit, pra shuma e 

sigurimit ose llojet e tjera të përfitimeve që siguruesi i detyrohet të siguruarit si edhe të gjitha 

shpenzimet që kanë të bëjnë me policën në fjalë që nga koha t e më tej. Me të ardhura të së 

ardhmes nënkuptohen primet bruto që i siguruari i detyrohet siguruesit që nga koha t e më tej.  

 

 

 

 

                                                           
14 Me detyrime të së ardhmes këtu nënkuptohen detyrimet ndaj të siguruarit si dhe shpenzimet e ndryshme të 

ndërmarra nga siguruesi që i përkasin kontratës në fjalë.  


