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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 
 

 

                                                              

VENDIM 

            Nr. 197, datë 27.09.2018 

  

 

 

PËR 

 

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT NR. 117, DATË 30.07.2018 “PËR 

NDALIMIN E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË AGJENTIT NË SIGURIME ZJ. 

TONE DACI” 

 

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

Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, si nenit 113, të Kodit të Procedurës Administrative, Bordi 

i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 

  

 

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

 

 

Bordi i AMF-së me anë të vendimit nr. 117, datë 30.07.2018 “Për ndalimin e ushtrimit të 

veprimtarisë së agjentit në sigurime zj. Tone Daci”, ka ndaluar ushtrimin e veprimtarisë së 

agjentit në sigurime zj. Tone Daci. Masa e marrë nga Autoriteti është vendosur për shkakun se 

zj. Tone Daci ka shitur një policë sigurimi TPL, në kundërshtim me nenin 38, të Ligjit nr. 10076, 

datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. 

Zj. Tone Daci, me shkresën datë 29.08.2018, ka depozituar në Autoritet ankim administrativ 

duke kërkuar anulim të vendimit të Bordit nr. 117, datë 30.07.2018. 

Shkaqet e parashtruara në ankim konsistojnë në pretendimet se shitja e 1 police sigurimi jashtë 

sistemit të raportimit ishte një pakujdesi dhe rastësore dhe në këto kushte masa e marrë në 

vendimin e Autoritetit është tepër e rëndë dhe jo në përputhje me veprimtarinë ndër vite të zj. 

Tone Daci. 

Sipas pretendimeve të paraqitura, arsyeja e mos hedhjes në sistem të policës së sigurimit, ishte se 

në momentin e shitjes sistemi ka patur probleme dhe klienti po priste për policën e sigurimit.  
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Zj. Daci, informon se ka një eksperiencë rreth 15 vjet në tregun e sigurimeve dhe për ushtrimin e 

veprimtarisë së saj të ndërmjetësimit nuk ka marrë asnjë masë administrative. 

Pretendimi tjetër konsiston në faktin se procedimi administrativ është marrë pa krijuar 

mundësinë e  njoftimit dhe të  dëgjimit për të dhënë shpjegimet e duhura. 

Zj. Tone Daci ka depozituar dhe një shkresë tjetër më datë 14.09.2018, ku citon të njëjtat 

argumente si më sipër duke shtuar dhe arsye ekonomike të përkeqësuar si dhe arsye të shëndetit 

të saj. 

Gjithashtu, siç jemi në dijeni dhe shoqëria “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a ka marrë masa ndaj 

kësaj agjenteje. 

Për këtë arsye duke marrë në konsideratë masat e marra dhe justifikimet e zj. Tone Daci lidhur 

me shkeljen e kryer, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Në vendimin e Bordit nr. 117, datë 30.07.2018 “Për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë së 

agjentit në sigurime zj. Tone Daci”, bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

 

1.1 Pika 1, ndryshohet si më poshtë vijon: 

 

“1. Bazuar në pikën 6, të nenit 199, të  Ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit 

dhe risigurimit” pezullohet për një periudhë 6-mujore ushtrimi i veprimtarisë së agjentit 

zj. Tone Daci”. 

 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve për njoftimin dhe ndjekjen e 

zbatimit të këtij vendimi.  

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

KRYETAR                                                       DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV  

Pajtim MELANI                                              Ervin KOÇI 

 

 

 

 

 

 


