
FORMAT STANDARD AKT-VLERËSIMI DËMESH NË SIGURIME 
 
Unë, _________________________________, vlerësues dëmesh ______________________ në 
sigurimeve, pajisur me licencë nr. ____, dt.___.____._______, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, i thirrur në cilësinë e ekspertit të pavarur, nga Gjykata 
________________________________, mbajtës i kontratës së sigurimit të përgjegjësisë 
profesionale_______________ me afat vlefshmërie nga data ___.____.______ deri më datë 
___._____._______, kryej këtë vlerësim dëmi në sigurime, në përgjigje të pyetjeve dhe detyrave 
të ngarkuara nga Gjykata: 
 

I. Pyetje të Gjykatës.  
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 

 
II. Pyetje të palëve ndërgjyqëse. 

 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 

 
III. Baza ligjore për vlerësimin e dëmeve.  

1. Ligji Nr. 10076, datë 12.02.2009, “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit”. 
 

2. Rregullorja AMF-së nr. 53, datë 25.06.2009, “Për trajtimin e dëmeve që 
mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”. 
 

3. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 6, datë 17.02.2012 i cili përcakton se “Ligji 
Nr. 10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit” ..., përcakton tashmë edhe kriteret tabelare ligjore ku duhet të 
mbështeten gjykatat për përcaktimin e vlerës së dëmshpërblimit, të cilat mungonin 
në momentin e daljes së Vendimit Unifikues. Ligji i ri, duke bërë një rregullim 
specifik të formulës së llogaritjes, ka vendosur rregulla të përgjithshme për çdo 
subjekt sigurimi dhe standarde të njëjta në trajtimin dhe vlerësimin e pagesave të 
dëmeve në territorin e Republikës së Shqipërisë.”. 

 
IV. Kufiri maksimal i mbulimit të dëmit nga shoqëritë e sigurimit, përgjegjësi kjo që rrjedh 

nga një kontratë sigurimi për një ngjarje sigurimi, për dëme pasurore dhe jopasurore i 
referohet përcaktimeve të nenit 26 të Ligjit nr. 10076, datë 12.02.2009. 

 
V. Vlerësimi referuar dispozitave, kritereve tabelare dhe metodës së llogaritjes sipas 

Rregullores nr. 53 të AMF-së, datë 25.06.2009.  
(Përshkrimi i ngjarjes / metoda e llogaritjes së dëmshpërblimit) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Në konkluzion: 
 
Për çdo person të dëmtuar nga kjo ngjarje sigurimi vlera totale e dëmit (pasuror dhe jopasuror), 
është në shumën _________________lekë. 

- _____________________ 
- _____________________ 
- _____________________ 
 

 
Në rastin e dëmtimit të disa personave (nga kjo ngjarje sigurimi), dhe vlera totale e dëmit 
tejkalon shumat e përcaktuara në pikën 2 të nenit 26 të ligjit nr. 10076, të drejtat e palëve të 
dëmtuara ndaj shoqërisë së sigurimit zvoglohen në mënyrë përpjestimore. 
 

Bazuar në parimin kushtetues të sigurisë juridike dhe të barazisë para ligjit, në trajtimin e 
shtetasve, nga ana e vlerësuesve të dëmeve  në sigurime mund të përcaktohet vetëm një 
vlerë dëmshpërblimi për një ngjarje sigurimi.  

Sa më sipër deklaroj, nën përgjegjësinë time profesionale e ligjore, se ky akt vlerësimi është 
hartuar në përputhje me kushtet e licencës profesionale si vlerësues dëmesh, të dhënë nga 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e 
sigurimeve sipas rubrikës III, të këtij Formulari.   

 

Emër/ Atësi/ Mbiemër 

________________________  

Vlerësuesi i dëmeve në sigurime 

 (nënshkrimi) 

______________, më ____._____._________ 

(Vendi )  (data) 


