
 

 

 
 

 
FORMË-KËRKESË 

PËR 
MIRATIMIN SI “AGJENT NË SIGURIME” 

ANEKSI 1 

 

 

Në mbështetje të Ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Rregullores 
miratuar me Vendim Bordi nr. 79, datë 31.08.2015, “Për miratimin/licencimin e personave për të 
ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe 
refuzimit të licencës”, si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore unë, 

 
Z/Znj.                                                               _, paraqes kërkesën për miratimin si “Agjent në 
Sigurime”, si person fizik. 

 

 
1.   Të dhënat personale janë si më poshtë: 

 

 
Emri ................................................. 
Atësia .............................................. 
Mbiemri ......................................... 
Adresa e vendbanimit: 
Rruga ..........................................................., Qyteti/Fshati .........................., Bashkia................ 
Adresa ku do te ushtrohet veprimtaria / selia: 
........................................................................................................................................... 
Nr. kontakti: 
Tel ..............................................., Fax ................................................. 
Faqe interneti......................................; Adresë email.................................................... 

 

 

2.   Veprimtaria e agjentit do të ushtrohet në: 

A. Klasat e sigurimit të Jo-Jetës □ 

B. Klasat e sigurimit të Jetës □ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nëpërmjet plotësimit të formular kërkesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur këtij 
formulari, deklaroj se informacioni i paraqitur është i plotë, i vërtetë, i saktë dhe nuk 
përmban fshehje të fakteve. 



Trajtimi i të dhënave personale në këtë formë kërkesë dhe dokumentacionit bashkëngjitur 
do të bëhet në përputhje me ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” si dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi . 

 
Personi Kërkues: 

 

 
 

 
( Emër, Mbiemër, Nënshkrim) 

 
 
 

Shënim: 

Data   

 

 

1.   Përzgjedhja e klasave në të cilën do të ushtrohet veprimtaria, do të argumentohet me 
përvojën dhe trajnimet e kryera nga aplikanti. 

2.   Kjo formë kërkesë është e pavlefshme nëse nuk është e shoqëruar me dokumentacionin e 
mëposhtëm. 



DOKUMENTACIONI SHOQËRUES I FORMATIT TË KËRKESËS SË 
APLIKIMIT PËR MIRATIMIN SI AGJENT NË SIGURIME 

 
 
 

Personi fizik që kërkon miratimin si agjent në sigurime, duhet të paraqesë: 
 

 

a)  CV dhe kopje të dokumentit të identifikimit; 
b)  Diplomë të shkollës së mesme/të lartë; 
c)  Dokument që vërteton kryerjen e kualifikimit profesional; 
d)  Formular të vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore; 
e)  Deklaratë që nuk ka qenë dënuar për organizimin dhe vënien në funksionim të 

skemave mashtruese e piramidale të huamarrjes, për pastrimin e parave dhe 
financimin e terrorizmit; 

f) Deklaratë që nuk është i punësuar në ndonjë shoqëri sigurimi; 
g) Deklaratë se nuk ka qenë subjekt i procedurave të deklarimit të paaftësisë 

paguese ndaj të tretëve, 
h)  Dokument që vërteton se nuk ka detyrime fiskale të papaguara në afat, të 

lëshuar nga administrata tatimore. 
i) Dokument bankar që vërteton zotërimin e garancisë financiare financiare të 

paktën 300,000 Lekë të depozituar në një nga bankat dhe/ose degët e bankave 
të huaja që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në emër të 
shoqërisë së sigurimit për të cilën vepron. 

j) Policë e sigurimit të përgjegjësisë profesionale ndaj palëve të treta, kundrejt 
dëmeve të shkaktuara nga kryerja e veprimtarisë së agjentit në një shumë jo më 
të vogël se 100.000 lekë për cdo ngjarje të siguruar, ose jo më të vogël se 
150.000 Lekë në vit për të gjitha rastet e sigurimit. 

k) Dokument që vërteton pagesën e tarifës për depozitim dhe shqyrtim 
dokumentacioni sipas Rregullores nr. 155, datë 23.12.2014 

 
 
 
Shënim: 

 

 

1.  Kërkesa  dhe  dokumentacioni  shoqërues  për  miratimin  e  agjentit  në  sigurime 
depozitohet në Autoritet nga shoqëria e sigurimit në emër dhe për llogari të së cilës do të 
ushtrojë veprimtarinë agjenti. 
2. Përvec dokumentacionit të mësipërm, shoqëria e sigurimit depoziton një kopje të 
kontratës me aplikantin për kryerjen e veprimtarisë së agjentit, si dhe të dhëna për adresën 
dhe mjedisin ku do të ushtrohet veprimtaria e agjentit. 
3. Agjenti i miratuar, i cili ka kontratë punësimi me një person juridik që ushtron 
veprimtarinë e agjentit në sigurime, nuk është i detyruar të ketë sigurim të përgjegjësisë 
profesionale dhe garanci financiare. Këto detyrime janë të personit juridik. 


