
                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 

DREJTUAR: AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE 
 
 

FORMULAR – KËRKESË 
 

 PËR  
 

PAJISJE ME LICENCË “VLERËSUES I DËMEVE NË SIGURIME” 
 
 
 
Në mbështetje të Ligjit Nr.52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, unë  
 
Z/Znj. ________________________________, paraqes kërkesën për pajisje me licencë  
 

“Vlerësues dëmesh në sigurime”, si person fizik. 
 
 

1. Të dhënat personale janë si më poshtë: 
 
Emri ................................................. 
Atësia .............................................. 
Mbiemri ......................................... 
Adresa e vendbanimit: 
Rrethi ...................... ,Qyteti ..........................., Rruga ..............................................  
Adresa ku do të ushtrohet veprimtaria / selia: 
Rrethi ...................... ,Qyteti ..........................., Rruga .............................................. Kontakt: 
Tel /Cel..........................................., Fax ............................ E-mail............................ 

 

2. Aplikimi për licencë bëhet si: 
 

□ Vlerësues i dëmeve materiale ( motorrike dhe të pronës) 
 

□ Vlerësues i dëmeve shëndetësore 
 

□ Të dyja 
 
 
 
 



                                                                                                             

3. Veprimtaria e vlerësuesit të dëmeve në sigurime do të ushtrohet në: 
 

 
A. Sigurimin e Jo Jetës 

 

□ Sigurim i aksidenteve dhe e shëndetit    □ Sigurime motorike □ Sigurimi i marinës 

dhe i transportit    □ Sigurimi i avionëve     □ Sigurimi nga zjarri dhe dëmtime të tjera në 

pronë   □ Sigurimi i përgjegjësive     □ Sigurimi i kreditit dhe i garancisë   
 
B. Sigurimin e Jetës 

 
 
( Shënim: Përzgjedhja e  grupeve në të cilën do të ushtrohet veprimtaria, shoqërohet me një përshkrim të 
argumentuar mbi bazën e eksperiencës apo trajnimeve të kryera, si dhe kërkesës se tregut mbi grupin 
respektiv). 
 
 

4. Vlerësuesi i dëmeve në sigurime do të kryejë veprimtari të tjera dytësore: 
 

□ Po                                                    □ Jo 
 

Në rast se Po, cilëso veprimtarinë: ............................................................................. 
 

 
 
Nëpërmjet plotësimit të formular kërkesës dhe dokumentacionit plotësues 
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, i ndryshuar me Ligjin nr. 
48/2012 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” si dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

 
 
 
Personi Kërkues: 
 
__________________________________ 
( Emër, Mbiemër, Nënshkrim)        Data__________________________  
 
 
Shënim: Kjo formë kërkesë është e pavlefshme nëse nuk është e shoqëruar me 
dokumentacionin e kërkuar nga Ligji. 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

DOKUMENTACIONI SHOQËRUES I FORMULARIT TË KËRKESËS SË 

APLIKIMIT PËR LICENCË VLERËSUESI DËMESH NË SIGURIME 

 
Personi fizik që kërkon të pajiset me licencë vlerësuesi dëmesh në sigurime duhet të 
paraqesë: 

a) CV dhe kopje të dokumentit të identifikimit; 
b) Diplomën universitare; 
c) Dokument (Çertifikatë) lëshuar nga një institucion apo organizatë e njohur 

profesionale që vërteton kryerjen e kualifikimit profesional për vlerësues dëmesh; 
d) Dokument që vërteton përvojën profesionale në vlerësimin e dëmeve;  
e) Formular të vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore; 
f) Dokument që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara në afat, të lëshuar nga 

administrata tatimore, Banka e Shqipërisë etj; 
g) Deklaratë se nuk ka qenë i dënuar për organizimin dhe vënien në funksionim të 

skemave mashtruese e piramidale të huamarrjes; 
h) Deklaratë se as ai vet, as bashkëshorti/ja dhe fëmijët, përfshirë dhe ato në 

kujdestari, nuk janë aksionar, agjent, broker apo persona që merren me 
administrimin dhe auditimin e shoqërisë së sigurimit; 

i) Deklaratë së nuk është i angazhuar në veprimtari tjetër biznesi apo profesion që 
cënon integritetin, pavarësinë dhe aftësitë e tij profesionale; 

j) Deklaratë se nuk është i punësuar në shoqëri sigurimi (vetëm për vlerësuesin e 
pavarur); 

k) Deklaratë se do të jetë i paanshëm dhe i pavarur, duke respektuar parimin një 
vlerësim për një ngjarje sigurimi; 

l) Deklaratë se do të veprojë në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe 
do të jetë i kujdesshëm në marrëdhëniet e tij profesionale; 

m) Deklaratë se do të punojë duke ruajtur konfidencialitetin e informacionit, që do të 
marrë gjatë ushtrimit të detyrave dhe se nuk do ta përhapë këtë informacion pa 
marrë paraprakisht miratimin e palëve përkatëse, përveç se kur në legjislacionin në 
fuqi është parashikuar ndryshe. 
 

Shënim: Sigurimi i përgjegjësisë profesionale, për personin fizik që kërkon të ushtrojë 
veprimtari vlerësimi dëmesh në sigurime, sipas parashikimeve të nenit 229 të Ligjit nr. 
52/2014, dt. 22.05.2014, duhet të disponohet: 
 

a) para fillimit të ushtrimit të veprimtarisë; 
b) ndërsa në rastin e vlerësuesit të pavarur, para regjistrimit në QKR dhe fillimit 

të ushtrimit të veprimtarisë. 
 
 


