
 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 
 

                           

 

VENDIM 

Nr. 91, datë 30.08.2010 

 

PËR 
REFUZIMIN E KËRKESËS  PËR USHTRIM VEPRIMTARIE SI AGJENT NË 

SIGURIME  
 
 

Në bazë dhe për zbatim të pikës 6/dh të nenit 14, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006 “Për 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, të pikës 1, të nenit 81, të Ligjit nr. 9267, datë 
29.07.2004 “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime e 
risigurime” dhe të VKM-së nr. 79, datë 28.01.2008 “Për përcaktimin e kritereve dhe 
procedurave për licencimin e ndërmjetësve në sigurime dhe të rregullave për mbikëqyrjen 
e veprimtarisë së tyre, si dhe rastet e refuzimit të licencës”, me propozim të 
Departamentit të Licencimit e Monitorimit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 
 

KONSTATOI SE: 
 

Shoqëria “Albania-Ndërtim” sh.p.k, ka bërë kërkesë për licencimin si agjent në sigurime 
të jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. Bashkëlidhur 
me këtë kërkesë, në Autoritet është dorëzuar edhe kërkesa e zj. Pranvera Ruli për t’u 
licencuar si agjente në sigurime të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Albania-
Ndërtim” sh.p.k. 
 
Autoriteti, me vendimin nr. 77, datë 15.07.20010, ka urdhëruar shoqërinë e sigurimit 
“Eurosig” sh.a, bazuar në gërmën ç) të pikës 1, të nenit 126, të Ligjit nr. 9267, datë 
29.07.2004, “Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe 
risigurime”, të ndryshuar, të ndalojë kryerjen e pagesave për personin juridik “Albania- 
Ndërtim” sh.p.k, për shkelje të rënda të rregullave të menaxhimit të rrezikut bazuar në 
gërmën d) dh) ë) të pikës 3, të nenit 126 të ligjit më sipër. 
 
Po ashtu, shoqëria “Albania-Ndertim” sh.p.k, nuk plotëson kërkesat e pikës III të VKM-
së nr. 79, datë 28.01. 2008 “Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin 
e ndёrmjetёsve nё sigurime dhe të rregullave për mbikëqyrjen e veprimtarisë sё tyre, si 
dhe rastet e refuzimit të licencës” pasi nuk e ushtron shërbimin e agjencisë imobiliare.  
 
Për sa më sipër, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare:  



 
V E N D O S I: 

1. Refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Albania Ndërtim” sh.p.k, për t’u pajisur me 
licencën agjent në sigurime jo-jete, në emër dhe për llogari të shoqërisë së 
sigurimit “Eurosig” sh.a. 

 
2. Refuzimin e kërkesës së Zj. Pranvera Ruli, për t’u pajisur me licencën agjente në 

sigurime të jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Albania-Ndërtim” 
sh.p.k. 

 
3. Ngarkohen departamentet përkatës për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.  

  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

KRYETAR 
Elisabeta GJONI 


