
 

  
 

MIRA

 
Në bazë 
e Mbikëq
e sigurim
Departam

 
1. Mirat

Insura
 

 
20.1 Kësh
Këshillit M
Tregtar m
Ligjit Tre
hartohen 

 
2. Ngark
 
Ky vendi
 

 

ATIMIN E 
“

dhe për zbat
qyrjes Finan
mit, të risigu
mentit të Lic

timin e ndrys
ance Group”

hilli mbikëqy
Mbikëqyrës 

mbi kufizimet
egtar, me kë
dhe miratoh

kohen depart

m hyn në fuq

R
AUTORIT

NJË NDRY
“INTERSIG

tim të nenit 
nciare” dhe t
urimit dhe 
encimit dhe 

shimit të neni
 sh.a., tekstit 

Përbërja dh

yrës përbëhet
caktohen ng
t e emërimit. 
ëtë statut si d
en nga Këshi

tamentet përk

qi menjëherë

REPUBLIK
TETI I MBI

V

Nr. 78, d

YSHIMI NË
G VIENNA 

14, pika 6/gj
ë nenit 55, t
ndërmjetësim
Monitorimit

V E 

it 20 (pika 20
më poshtë: 

he emërimi i a

t nga një num
ga Asambleja

Këshilli Mb
dhe me Rreg
illi Mbikëqyr

katëse për njo

. 

KR

Enke

 
KA E SHQIP
IKËQYRJE
BORDI 

 

VENDIM 
 

datë  23.05.2
 

MBI 
Ë STATUTI
INSURANC

j, të Ligjit nr
të Ligjit nr. 9
mit në sigu
t, Autoriteti 

 
 

N D O S I :

0.1) të statuti

“Neni 20 
anëtarëve të K

mër anëtarës
a e Aksionarë
bikëqyrës do 
gulloret e Br
rës”. 

oftimet në zb

RYETAR 
 

eleda SHEH

PËRISË 
ES FINANC

  

2014 

IN E SHOQ
CE GROUP

r. 9572, datë
9267, datë 2

urime dhe ri
i Mbikëqyrj

: 

it të shoqërisë

Këshillit Mbi

sh nga 3 (tre)
ëve në përpu
të veprojë në
rendshme të 

batim të këtij 

HI 

CIARE 

                  

QËRISË SË 
P” SH.A. 

ë 03.07.2006
29.07.2004 “
isigurime”, 
jes Financiar

ë së sigurimi

ikëqyrës 

) deri në 7 (s
uthje me par
ë përputhje m
Këshillit Mb

vendimi.  

SIGURIMI

6 “Për Autor
“Për veprimt
me propozi
re,  

it “Intersig V

shtatë). Anëta
rashikimet e 
me parashiki

Mbikëqyrës, të

IT 

ritetin 
tarinë 
im të 

Vienna 

arët e 
Ligjit 

imet e 
ë cilat 


