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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 

 

 
 

  VENDIM 

Nr. 182, datë 13.09.2019 

 

 

       

PËR 

 

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT NR. 156, DATË 24.07.2019 

“PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT MBI RAPORTIMIN E SHITJEVE TË POLICAVE 

TË SIGURIMIT TË PUNONJËSVE TË PUNËSUAR NË VEPRIMTARINË MINERARE 

NGA AKSIDENTET NË PUNË” 

 

 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, si dhe rekomandimit të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë 

“Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017”, Bordi i 

Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  

 

K O N S T A T O I   S E: 

 

Me vendimin nr. 156, datë 24.07.2019, u miratua Udhëzimi “Mbi raportimin e shitjeve të policave 

të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë”. Sipas 

pikës 2 të këtij vendimi afati i përcaktuar për fillimin e tij ishte data 1 shtator 2019. 

Në vijim të punës për zbatimin e Udhëzimit nr. 156, datë 24.07.2019 “Mbi raportimin e shitjeve 

të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në 

punë”, AMF njoftoi shoqëritë e sigurimeve menjëherë për realizimin dhe përshtatjen e sistemeve 

të tyre me Regjistrin e Minatorëve, me qëllim respektimin e afatit të vendosur për datën 

01.09.2019. 

Gjatë periudhës së përshtatjeve në sistemet e tyre, nga shoqëritë e sigurimeve, u evidentuan disa 

kërkesa të reja, me qëllim raportimin sa më të saktë dhe me të dhëna të pastra të këtyre policave 

dhe njëkohësish u shfaqën disa probleme teknike, të cilat evidentohen vetëm në periudhën e 
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testimit. Këto ndryshime kërkuan zhvillime të reja si nga ana e AMF-së ashtu dhe nga ana e 

shoqërive. 

Në takimin e organizuar në Shoqatën e Siguruesve, me TI e  shoqërive të sigurimit, u kërkua nga 

ana e tyre, të shtyhet afati dhe u kërkua që aplikimi live i raportimit të policave të sigurimit të 

punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë të jetë data 01.10.2019. 

Në këto kushte, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Ndryshimin e pikës 2 të vendimit të Bordit nr. 156, datë 24.07.2019 “Për miratimin e 

Udhëzimit mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në 

veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë”, si më poshtë:  

 

1.1. “Zbatimi i këtij udhëzimi nga shoqëritë e sigurimit që ushtrojnë veprimtarinë në sigurimin 

e detyrueshëm në sektorin e transportit, fillon nga data 1 tetor 2019.” 

2. Ngarkohen Departamentet përkatëse për njoftimet në zbatim të këtij vendimi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

ANËTAR                                                          DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV  

Deniz DERALLA                                            Ervin KOÇI 

 


