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NE jemi kompania lider në tregun e sigurimeve në
Shqipëri, ku udhëheqim tregun vendas që prej vitit 2002, duke 

zotëruar mesatarisht 30% të tregut. 

Grupi SIGAL UNIQA është një familje e madhe që numëron mbi 
1500 punonjës dhe agjentë, të cilët u shërbejnë 1 milion klientëve 

në tre shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

SIGAL UNIQA është ndër grupet më të mëdhenj financiarë në 
rajon, i përbërë  nga 7 kompani sigurimesh dhe 1 fond pensioni 
privat dhe zotëron 121.2 milionë Euro asete, numëron mbi 65 
milionë Euro prime të shkruara për vitin 2018 dhe rreth 300 

milionë Euro dëme të paguara ndër vite. 
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0.8 milion 
klientë në EL

3.2 milionë  
klientë në EQ

0.4 milion 
klientë në Rusi

3.6 milionë  
klientë në Austri

2.1 milionë 
klientë në EJL

Numrat tregojnë pozicion në tregun e sigurime
në vendin përkatës.
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GRUP RAJONAL 
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Të dashur lexues,

Për SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, Raporti  Vjetor 
2018-të është si një test fi nanciar ADN-je. Ai është 
themeli ynë vizionar, strategjik dhe fi nanciar. Një 
gur themeli i së shkuarës dhe një urë drejt së 
ardhmes. Ky është një raport llogaridhënës për 
aksionerët dhe partnerët tanë strategjikë. E gjithë 
energjia dhe përkushti mi ynë është në planet tona 
përparimtare të së ardhmes, në viti n 2019-të. Një 
e ardhme mjaft  premtuese e cila do të jetë edhe 
më interesante për industrinë tonë, sesa viti  që 
lamë pas, veçanërisht sepse ne jemi që të gjithë 
të përfshirë në kompleksiteti n dhe shpejtësinë 
e ndryshimeve që na rrethojnë dhe që po bëhen 
gjithnjë edhe më të mëdha sesa kurrë më parë.   

Unë dhe kolegët e mi të bordit menaxhues të grupit 
SIGAL UNIQA, i përkasim një gjenerate e cila në 
rininë e saj kishte më shumë kohë në dispozicion 
për të bërë projekti me dhe plane afatgjata për 30-
të apo 40-të  vitet që do të vinin. Ku gjërat ishin 
ende shumë tradicionale, duke përdorur mënyra 
fi kse të të menduarit dhe qasjes së fenomeneve 
që na rrethonin në jetët dhe në punët tona. Por 
në ditët e sotme, ky opsion nuk ekziston më, sepse 
ne jo vetëm që duhet të jemi vizionarë për 30-të 
apo 40-të vitet e ardhshme, por ne duhet të jemi 
absoluti sht vizionarë për çdo 5-vjeçarë që ecën 
krahë nesh sepse ritmi i jetës dhe i ndryshimeve sot 
është ky. Që ne të mund të ruajmë shpejtësinë që 
po na dikton dita-ditës teknologjia e informacionit 
dhe e transformimit dixhital, ka impaktuar në 
mënyrë kapilare të gjithë metodat e punëve dhe 
të të bërit biznes duke e kthyer përmbys mënyrën 
e të punuarit. 

Këto transfromime rrënjësore kanë bërë që të 
gjithë ne, SIGAL UNIQA, partneri ynë strategjik 
UNIQA Insurance Group, investi torët, partnerët 
dhe klientët tanë, të bashkohen të gjithë në një 
vizion të përbashkët për të kapur “trenin tonë 
teknologjik” nëse duam që ai të na marrë me 
vete në të ardhmen. Sepse ne kemi mbi supe 1 
milion klientët tanë besnikë në Shqipëri, Kosovë 
dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu investi torët 
që besuan tek ne si drejtues të SIGAL UNIQA dhe 
tek punonjësit tanë të përkushtuar për t’ju çuar 
të gjithëve ju në të ardhmen tonë të përbashkët 
dixhitale të shekullit të XXI.  

SIGAL UNIQA Group Austria
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Të nderuar zonja dhe zotërinj,
Të nderuar aksionerë,
Me afrimin e vitit 2020-të, programi ynë strategjik 

afatgjatë, UNIQA 2.0, që ne jua kemi prezantuar në 

mes të vitit 2011-të, po i afrohet fundit. Viti i plotë dhe 

i parafundit financiarë për UNIQA 2.0 ishte 2018-ta, 

që ishte për ne një vit solid:  

Së pari, ne jemi duke vëzhguar me kujdes nga afër 

themelet e forta që janë “Shtëpia jonë e përbashkët 

UNIQA”, p.sh., financat dhe pozicioni i kapitalit tonë. 

Shkalla e aftësisë paguese të kapitalit tonë mbetet, 

gjithashtu, krahasuar ndërkombëtarisht, në një 

përqindje të lartë prej 248%. Masat tona të brendshme 

edhe më të rrepta, shkalla e kapitalit ekonomik, është 

205%, shumë më sipër sesa gama target e përcaktuar 

prej 190%. Si rezultat, UNIQA tani ka një tepricë 

kapitali që kap shumën rreth 700 milion euro. Ne 

dëshirojmë që ta përdorim atë për të investuar në 

rritje fitimprurëse të qëndrueshme; rritja jo-organike 

do të ishte njëra nga mundësitë gjithashtu, por jo 

me çdo kosto. Për sa i takon primeve, qartësisht ne 

preferojmë një vjelje të optimizuar, të disiplinuar sesa 

një rritje të thjeshtë. Nëse nuk do të ishte i mundur 

investimi në rritje jo-organike sipas kushteve financiare 

të përshtatshme, ne do të paraqesim gjithashtu 

alternativa të tjera mbi shpërndarjen e fondeve gjatë 

prezantimit të strategjisë sonë të ardhshme për vitin 

2021-një dhe më tej.  

Së dyti, ne jemi duke përparuar lidhur me pesë 

nismat e Grupit tonë, të cilat formojnë “katin e parë” 

të “shtëpisë” sonë. Në 2018 , ndryshimet e Grupit 

tonë në prime ishin më të mira nga sa prisnim, me 

një rritje të lehtë prej 0.3% në të treja linjat tona 

të biznesit (sigurimi i pasurisë dhe i aksidenteve, 

sigurimi i jetës dhe sigurimi i shëndetit). Rezultati 

teknik është gjithashtu më i lartë sesa vitin e shkuar. 

Arsyet për këtë janë disiplina jonë mbi menaxhimin e 

shpenzimeve dhe të sigurimeve , të karakterizuar nga 

një vit me nivele të ulta katastrofash natyrore. Shkalla 

jonë neto e kombinuar, një nga treguesit financiarë 

më të rëndësshëm, shënoi 96.8% dhe vazhdon të 

përmirësohet, rrjedhimisht, duke iu afruar kështu, 

objetivit tonë prej 95% deri në vitin 2020-të.  

Me zhvillimin e fitimeve të kapitalit tonë sipas planit, 

përfshirë të ardhurat e jashtëzakonshme prej 47.4 

milion euro nga shitja e pjesëmarrjes sonë në Kazinotë 

e Austrisë, fitimet tona neto pa përfshirë taksat janë 

rritur në 295-së milion euro. Një bonus tjetër i shtuar, 

është që kontributet e subvensionuesve tanë në 

Evropën Qëndrore dhe Lindore janë duke u rritur hap 

pas hapi, në përputhje me strategjinë tonë. Bazuar në 

arsyetimin tonë mbi diversifikimin, ne do të dëshironim 

që të zhvillonim një çentral elektrik gjeografik të dytë, 

në vitet e ardhshme përveç subvencionuesit tonë 

austriak që ka një performance teje të lartë. Me një 

shkallë taksash të aplikuara prej 20%, të ardhurat 

tona neto janë rritur në 243 milion euro. Për këtë 

arsye, në takimin tonë vjetor të përgjithshëm ne do të 

sugjerojmë që dividentët ndaj aksionerëve të rriten me 

2% deri në 0.53 euro për aksion. Si rezultat, shkalla e 

pagesës do të bie me përafërsisht 67%. 

Së treti, ne jemi duke punuar intensivisht mbi 

optimizimin e investimit dhe të burimeve tona 

njerëzore, të cilat ndodhen në “katin e dytë” të 

“shtëpisë” sonë. Ky “kat” simbolizon të ardhmen e 

industrisë sonë. Novacionet e lidhura me inteligjencën 

artificiale, robotikën, ofertat dixhitale për klientët tanë 

dhe modele të reja biznesi. 

Jo vetëm që ne duhet t’i financojmë këto zhvillime me 

të ardhurat e gjeneruara nga biznesi ynë bazë, por këto 

janë zhvillime të cilat kërkojnë gjithashtu në mënyrë 

periodike dijet e vlefshme dhe kohën e punonjësve 

tanë në “katin e parë”. Megjithatë, nëse këta punonjës 

i përkushtojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre 

punëve të përditshme ose plotësimit të kërkesave të 

grupit mbi IDD, GDPR ose IFRS 9/17, standardet e 

llogarive që do të lidhen nga 2022 do të vonohet në 

zbatimin e këtyre projekteve novatore, ose ato nuk do 

të mund të zbatohen plotësisht. 

Kjo është arsyeja përse ne po kërkojmë që të 

optimizojmë portofolin e madh të projekteve tona 

,për të gjetur një përzierje të mirë të produkteve 

duke adresuar kërkesat rregullatore, investimet e 

operacioneve të bisnesit tonë, dhe projektet reale për 

të ardhmen. Kjo është diçka të cilën ne e ‘bëjmë fjalë 

për fjalë’ çdo ditë. Në këtë kontekst, ne u çuditëm kur 

Alexander Bockelmann, anëtari i Bordit Ekzekutiv të 

Grupit, i cili ishte përgjegjës për dixhitalizimin deri në 

fund të vitit 2019-të, u transferua tek një konkurrent 

ndërkombëtar zviceran. Por kjo tregon se, sfida me 

të cilën në përballemi: nga njëra anë, kompania 

jonë promovon shumë punonjës të talentuar të 

jashtëzakonshëm nëpër të gjithë botën, por nga 

ana tjetër, ne duhet t’i ofrojmë atyre më shumë liri 

veprimi, si edhe opsione më të mira për zhvillimin e 

tyre personal. Ajo që më shqetëson më shumë, është 

çështja se si mund të zbatojmë dhe përmbushim të 

gjitha kërkesat rregullatore pa shumë përpjekje dhe 

shkëlyeshëm, ndërsa jemi duke kryer punën tonë bazë 

me sa më pak përpjekje dhe shkëlyeshëm që të jetë 

e mundur dhe të kemi ende, burimet që duhet të 

shpërndajmë për projektet tona novatore që janë në 

përfitim të klientëve tanë. Kjo më shqetëson gjithashtu, 

sepse, ndryshimi po ndodh shpejt dhe më shpejt, që 

do të thotë se, ne duhet të rrisim dukshëm shpejtësinë 

tonë, nëse do të duam në këtë epokë dixhitale, të 

mbetemi të rëndësishëm për klientët tanë. 

Në vitin e plotë të fundit të UNIQA 2.0, programi jonë 

strategjik afatgjatë, ne jemi duke punuar intensivisht 

mbi tematikën: e ardhmja jonë. Ne do t’ju prezantojmë 

një variant të detajuar të këtyre planeve në mes të vitit 

2020-të. Me moton tonë, “Hendeku i performancës”, 

në jemi duke punuar për të përmirësuar fitimin 

tonë, ROE-në tonë dhe aftësinë tonë për të paguar 

dividentët në mënyrë të qëndrueshme. E shprehur 

thjesht, shpenzimet e prodhimit dhe të shitjeve të 

produkteve tona, aktualisht, janë shumë të larta për 

shkak të investimeve të përshpejtuara qëllimisht mbi 

‘vitalitetin’ e ardhshëm të kompanisë sonë që filloi në 

vitin 2016.  

Me 25.9%, shkalla jonë e shpenzimeve është sipër 

asaj të kolegëve tanë më të mirë në nivel global. 

Në dëshirojmë që, ta ulim atë në mënyrë progresive 

dhe të qëndrueshme pa qenë nevoja që të marrim 

vendime të dobta lidhur me kurismet mbi investimet 

më të rëndësishme të së ardhmes. 

Në të njëjtën kohë, ne jemi duke përdorur “Hendekun e 

mundësisë”, si një moto për të punuar kundrejt ofrimit 

të klientëve tanë të zgjidhjeve më novatore dhe më të 

rëndësishme për ta më shpejt, veçanërisht në fushën 

e kujdesit shëndetësor. Vizioni ynë është zhvillimi i një 

ofruesi të integruar shëndeti hap pas hapi. 

Së fundmi, zonja dhe zotërinj, për të shtatin vit 

rradhazi do të doja të përsërisja synimin tonë për të 

vazhduar pagimin e  një divident për aksion çdo vit 

mbi bazat e rritjes së vazhdueshme të të ardhurave, 

pozicionin e kapitalit tonë jashtëzakonisht të fortë dhe 

rrjedhjen e qëndrushme të parave. Në të njëjtën kohë, 

do të dëshiroja t’ju falenderoja në emër të të gjithë 

punonjësve për interesin tuaj në kompaninë tonë 

ekzistuese dhe jashtëzakonisht të mirë pozicionuar. 

Kolegët e mi nga Bordi i Menaxhimit dhe unë dëshirojmë 

të trajtojmë me optimizëm sfidat që shtrihen përpara 

nesh dhe për të formësuar të ardhmen e kompanisë 

sonë me kujdes.  

Ne vazhdojmë të jemi të kënaqur në çfarëdolloj gjëje 

që mund të bëjmë për të siguruar jo vetëm klientët 

tanë, por gjithashtu veçanërisht edhe ju, si aksioner, 

që të gëzoni një jetë më të sigurt, më të mirë dhe më 

të gjatë. 

Andreas Brandstetter
CEO i UNIQA Insurance Group AG

FJALA PËRSHËNDETËSE

Andreas Brandstetter
CEO i UNIQA Insurance Group AG
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Të nderuar partnerë dhe klientë,
Viti 2018-të ishte një vit mjaft i mbarë dhe i suksesshëm 
për SIGAL UNIQA . Unë kam besimin e plotë se ne jemi 
duke ecur të sigurt në vizionin dhe hapat tona pararojë 
,përmbi të gjithë konkurrentët tanë të shumtë në sektorin 
e sigurimeve, për të lënë pas mënyrat e vjetra të të bërit 
biznes dhe të strategjizimit tonë nëpërmjet modernizimit, 
evolucionit, revolucionit dhe inovacionit teknologjik, 
si edhe të proceseve dixhitalizuese e automatizuese të 
sigurimit online, me një paketë financiare solide, duke 
e udhëhequr kështu industrinë shqiptare të sigurimeve 
përpara në shekullin e XXI  

Ky vit shënoi gjithashtu 19-të vjetorin e themelimit të 
SIGAL UNIQA në përmbyllje të afërt të rrugëtimit tonë prej 
thuajse dy dekadash të gjata, por të mbushura me arritje, 
suksese të parrokura më parë në mënyrën e të menduarit, 
planifikimit e modelit të biznesit në Shqipëri, në përgjithësi, 
dhe në industrinë e sigurimeve, në veçanti, por edhe me 
mjaft sfida dhe shtigje të reja. Sot në emër të të gjithë 
stafit, bordit të menaxherëve, partnerëve strategjikë dhe 
të agjentëve tanë të përkushtuar të zinxhirit të shitjeve, 
jam krenar dhe i lumtur të them se në rrugëtimin tonë të 
“Një mijë e një netëve të labirintëve të sukseseve dhe të 
sfidave”, frazën magjike të “Hapu Sezam”, e kemi bërë ne.    

Ne ia kemi dalë gjithmonë dhe vazhdojmë të jemi në 
krye të operacioneve dhe aktiviteteve siguruese në vend 
..Sepse ne ofrojmë shërbimet e cilësisë më të lartë ndaj 
klientëve dhe partnerëve tanë të biznesit; sepse ne kemi 
besimin dhe besnikërinë e klientëve dhe partnerëve tanë 
,tek ajo që ne bëjmë dhe puna shumë serioze që ne bëjmë 
është tashmë mision edhe i vetë jetëve tona; sepse ne i 
konsiderojmë klientët dhe partnerët tanë të biznesit si të 
barabartë dhe aleat; sepse ne u përkushtojmë secilit prej 
tyre vëmendje individuale, korrekte dhe transparente ndaj 
nevojave të tyre të sigurimit; sepse ne jemi gjithmonë aty 
dhe kurdoherë ku klientët dhe partnerët tanë kanë nevojë 
për ne dhe ne tashmë që prej vitit 2015-të jemi vetëm një 
klikim larg sigurimit online për të gjithë. 
Dhe sepse ne jo vetëm që duam të jemi më të mirët, por 
sepse ne duam që të jemi gjithmonë më të mirët; sepse ne 
jemi të paepur, që vazhdojmë të mësojmë dhe të rritemi 
në çdo hap që hedhim dhe këto janë arsyet që na bëjnë 
neve të themi që përtej asaj që kemi arritur, ne jemi ende 
në hapat tonë të parë; sepse idetë dhe vizioni ynë nuk ‘fle 
kurrë’ por vigjilon në tendencat më të fundit në industrinë 
e zhvillimit ,për t’u ofruar klientëve tanë standardet më 
të mira globale dhe ato evropiane; sepse ne dimë se si 
të zgjedhim stafin më të mirëpërgatitur në treg ,duke iu 

dhënë mundësinë dhe mbështetjen   në zhvillimin e tyre 
të mëtejshëm profesional dhe personal; sepse ne dimë të 
menaxhojmë talentet e reja ,duke i shkrirë ato së bashku 
me dijet e kapaciteteve tona gati 20-të vjeçare në treg; 
sepse tek ne e reja ngrihet sipër duke u mbështetur në 
themelet tona solide; sepse ne kemi lidershipin më të mirë; 
dhe sepse ne kemi energjinë dhe dashurinë për t’ia dalë në 
çdo gjë që bëjmë. Historia që ne kemi shkruar në industrinë 
e sigurimeve është një dëshmitare shumë e qartë për këtë. 

Duke parë në të ardhmen tonë dhe të industrisë së 
sigurimeve, dixhitalizimi ka sjellë ndryshime dhe sfida 
transformuese për të gjitha llojet e industrive, në 
përgjithësi dhe për sektorin e sigurimeve, në veçanti. Ne 
jemi duke e bërë këtë duke shkrirë dhe gërshetuar bashkë 
evolucionin dhe revolucionin teknologjik që na rrethon e 
na prek drejtpërsëdrejti. Ne nuk jemi thjesht të mahnitur 
nga vorbulla e transformimit teknologjiko-dixhital, por që 
prej vitit 2016-të, së bashku me partnerin tonë strategjik 
të një prej grupeve më të fuqishme financiare në Austri 
dhe në Evropën Qëndrore dhe Lindore, gjigandit austriak 
të sigurimeve UNIQA Insurance Group, që ka lançuar një 
paketë financiare investimi prej 500 milionë eurosh për 
dixhitalizimin e të gjitha operacioneve tona deri në vitin 
2025, ku ne marrim pjesë si SIGAL UNIQA njëherësh në 
Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. 

Për sa më sipër, ne si SIGAL UNIQA në Shqipëri dhe më 
gjerë në rajon, i kemi paraprirë shfaqjes dhe ngritjes së një 
gjenerate të re konsumatorësh potencialë të cilët nuk kanë 

njohur kurrë më parë një botë pa internet (ata që kanë 
lindur pas viteve ’90-të) apo pa akses në telefona celularë 
të lidhur 24 orë / 7 –të ditë të javës me akses të plotë dhe 
aktivë në të gjitha rrjetet e mundshme dixhitale. Në këtë 
drejtim, statistikat dhe matjet e tregut na tregojnë se, 50% 
e brezit të ri sapo hapin syte veprimi i parë që ata bëjnë 
është futja online në të gjitha platformat dixhitale që për ta 
është thjesht një klikim. 

Të qenit pararojë në këtë industri kaq interesante dhe 
komplekse e cila nuk ’fle’ kurrë është strategjizimi dhe 
planifikimi që ne jemi duke i paraprirë në përmbysjen e 
dinamikave tradicionale të biznesit, jo në një të ardhme, 
le të themi 20-30 -vjeçare, por tani, e ardhmja është në 
pragun e derës sonë dhe ne jemi gati ta mirëpresim atë.     

Për ta arritur këtë, ne jemi duke dizenjuar dhe zhvilluar 
paketa të shumëllojshme produktesh dhe shërbimesh për 
të gjitha klasat e sigurimeve, jo duke vepruar siç është bërë 
për vite me rradhë ku – produkti zhvillohej së brendshmi 
dhe pastaj hidhej në treg,por ne jemi duke u diktuar në 
kohë rekord nga nevojat dhe pritshmëritë më të fundit 
të klientëve dhe partnerëve tanë. Kjo na bën që të themi 
me krenari se ne kemi potencial duke qenë të parët sepse 
qendra e vëmendjes sonë janë klientët dhe perspektiva që 
udhëheq vizionet tona është ‘nga jashtë brenda’, pra nga 
klienti tek kompania dhe jo anasjelltas si në ditët e vjetra. 

Duke qenë novatorë në atë që ofrojmë dhe mbi mënyrën 
se si e ofrojmë bën që klientët dhe partnerët tanë të kenë 
besim dhe të jenë besnikë ndaj marrëdhënies sonë për të 
garantuar një të ardhme më të sigurtë, më të mirë, më të 
paqtë dhe më të shëndetshme.  

Edhe pse kryefjala jonë është teknologjia e informacionit 
dhe dixhitalizimi, duke i dhënë përparësi “trurit 
teknologjik” të gjeneratave të reja që tashmë që prej 2015-
s kanë mundësinë të na gjejnë dhe aksesojnë online nga 
aplikacioni SIGAL UNIQA në celularët dhe kopjuterat e tyre, 
ne nuk mund të anashkalojmë në asnjë mënyrë nevojat e 
gjeneratave më të vjetra.Të cilat nuk e disponojnë këtë dije 
dhe aftësim teknologjik dhe që për rrjedhojë kërkojnë që 
të kenë një marrëdhënie të drejtpërdrejt me 8-të kompani 
sigurimesh jetë dhe jo-jetë dhe me një fond pensioni, me 
mbi 1,500 punonjës dhe agjentë, në mbi 900-të zyra, në 
tre shtete ku ne operojmë në Shqipëri, Kosovë dhe në 
Maqedoninë e Veriut. Ne vazhdojmë t’i këshillojmë ata 
ballë për ballë kurdoherë kur ata kanë nevojë për shërbimet 
tona. Sepse ne komunikojmë me të gjithë, i mbulojmë të 
gjithë dhe sepse ne jemi të interesuar dhe të angazhuar 
për të gjithë ju. 

Ne vazhdojmë të ruajmë avantazhin tonë konkurrues 
duke qenë kompania lider më e madhe e më e besuar e 
tregut shqiptar të sigurimeve, ku zotërojmë 30% të këtij 
tregu. Proceset tona janë efiçiente dhe efektive; ne kemi 
eliminuar nga mënyra jonë e të bërit biznes burokracitë 
e kota, kohën e humbur dhe më pak shpenzime për të 
gjithë. Ne e bëmë këtë duke hapur për herë të parë në 
Shqipëri të parën dhe të vetmen ‘Zyrë Asistence’ për të 
Dëmtuarit nga Aksidentet Automobilistike’, duke iu ofruar 
qytetarëve asistence ligjore në kohë reale duke u shkurtuar 
atyre kohën e burokracitë nëpër zyra dhe gjykata. 

Ne jemi krenarë që jemi shndërruar në 
“SiguruesitTeknologjikë” të parë në tregun shqiptar 
të sigurimeve dhe kjo do të jetë trashëgimia jonë e së 
ardhmes. 

Gjatë 2018-s ne kemi punuar intensivisht si një 
bashkëpunim i stafit teknik me atë të IT-së dhe të 
marketingut për të përmbyllur gjithashtu ri-zhvillimin e 
orientuar nga teknologjia dhe dixhitalizimin e të të gjitha 
produkteve dhe shërbimeve tona siguruese, që do të 
lançohen zyrtarisht online përgjatë 6-të mujorit të parë të 
vitit 2019-të, me prioritete kryesore në theksin tonë ndaj 
rritjes së primeve në sigurimet vullnetare, përveç atyre të 
detyrueshme si sigurimin e pasurisë, të mikro bizneseve/
SME-ve, sigurimin e përgjegjësive publike,  sigurimin e 
përgjegjësive profesionale – ato të detyrueshme sipas 
legjislacioni kombëtar në fuqi dhe atyre vullnetare – si 
farmacitët, dentistët, noterët, avokatët, inxhinierët dhe 
arkitektët, si edhe sigurimin e banesave dhe të hapësirave 
të përbashkëta në kuadër të ligjit të ri të administrimit të 
hapësirave të përbashkëta në komunitet. 

Për më tepër, ne jemi duke lobuar me institucionet 
shqiptare dhe kompanitë e tjera të sigurimit për bërjen të 
detyrueshme të kontributit të njerëzve me ligj në pensionin 
privat. Dhe ne jemi duke e bërë këtë paralelisht nëpërmjet 
punës ndërgjegjësuese dhe informuese mbi kulturën, 
mentalitetin dhe praktikat tona mbi pensionet private si e 
vetmja siguri dhe garanci e së ardhmes në pension. 

Duke ju falenderuar përzemërsisht të gjithëve ju për 
besimin që keni tek ne në thuajse dy dekada. “Sezamin” 
e sigurimeve e kemi hapur së bashku. Gjithashtu unë kam 
besimin e plotë në potencialin dhe në kapacitetin tonë për 
të rrugëtuar së bashku në një epokë të re nën frymën e 
mirë dhe pasionin e ekipit që unë drejtoj me krenari. 

Miqësisht,

Avni PONARI
Drejtor i Përgjithshëm

FJALA PËRSHËNDETËSE

Avni Ponari
CEO i SIGAL UNIQA Group Austria
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Bordi Mbikëqyrës 
SIGAL UNIQA Group Austria

Andreas Brandstetter
Kryetar i Bordit Mbikqyrës, SIGAL UNIQA 

CEO i UNIQA Insurance Group

Erhard Busek
Zv. Kryetar i Bordit 

Mbikëqyrës, SIGAL UNIQA 

Wolfgang Kindl
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA 
CEO i UNIQA International

Gerald Mueller 
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Alexander Breit
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA 

Vinzenz Benedikt
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Martin MATA
Anëtar i Bordit Mbikëqyrës, 

SIGAL UNIQA

Grupi SIGAL UNIQA

SHQIPERI KOSOVE MAQEDONI

SIGAL UNIQA Jo Jetë
dhe Risigurime

SIGAL Life UNIQA

Fondi i Pensioneve Private
SIGAL Life UNIQA

SIGAL UNIQA Jo Jetë

SIGAL Life UNIQA

UNIQA Jo Jetë

UNIQA Life

Aksionerët tanë

UNIQA Insurance Group

86.9%

Investitorë
Vendas

 

13.1%
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Sot ne jetojmë në një botë shumëngjyrëshe e cila 

po ndryshon me një shpejtësi marramendëse. Ne 

që të gjithë e dimë se kemi ende shumë punë për të 

bërë për të arritur dhe për të përmbushur kërkesat 

e ofruesve evropian të shërbimeve financiare në 

një konkurrencë globale agresive të shekullit të 

XXI-të. 

SIGAL UNIQA është shumë e rëndësishme për 

ne. Pak a shumë si misioni i jetës sonë. Sepse 

ne besojmë se është privilegj që të punosh për 

sigurimin e jetës, pasurisë dhe shëndetit të 

klientëve tanë në Shqipëri, në Kosovë dhe në 

Maqedoninë e Veriut. Sepse puna jonë është nga 

njerëzit për njerëzit. Dhe sepse ne jemi të vendosur 

që të investojmë kohën dhe vitet që na kanë 

mbetur në këtë botë në diçka kuptimplotë për të 

ardhmen tonë të përbashkët. “Të rriten dhe që të 

përkasim” është ajo që u intereson njerëzve sipas 

kërkimeve motivacionale të kryera. SIGAL UNIQA 

është e angazhuar që të ofrojë pikërisht këtë. 

Ne aspirojmë që klientët tanë t’i gëzohen një 

jete sa më të sigurt, të mirë dhe të gjatë duke i 

frymëzuar atyre besim tek SIGAL UNIQA nëpërmjet 

formësimit aktiv të së ardhmes së tyre me ofrimin 

e shërbimeve dhe produkteve të menjëhershme, 

të cilësisë më të lartë si edhe duke përmbushur 

premtimet tona. Ne punojmë dhe luftojmë që të 

përmirësohemi çdo ditë, sepse  jemi shumë serioz 

në punën tonë dhe i përmbushim angazhimet tona 

maksimalisht çdo ditë dhe ne e bëjmë këtë duke 

jetuar me të vëtetë në mënyrë të qëndrueshme në 

çdo aspekt. 

PERMBLEDHJE
PARIMET DHE VLERAT

FORMËSOJMË
TË ARDHMEN

Ne jemi novatorë pararojë në industrinë 
e sigurimeve dhe vazhdojmë
të zhvillohemi duke adresuar 

në kohë rekord të gjitha ndryshimet
e shpejta teknologjike, qytetare,
demografike dhe ato sociale. 

JEMI TË
DREJTPËRDREJT

FRYMËZOJMË
Ne i mundësojmë dhe ndihmojmë 
klientët tanë që të jetojnë një jetë

më të sigurt, më të mirë dhe më të
gjatë sepse ne jemi të interesuar 

tek njerëzit. 

Ne jemi të saktë, të shpejtë, 
të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë. 

PËRMBUSHIM
Ne garantojmë të ardhmen e kujtdo.

JEMI NOVATORË 
Në një kohë ndryshimesh të shpejta

teknologjike ne ndjekim ritmet globale
duke investuar në transformimin afatgjatë
dhe të qëndrueshëm të korporatës sonë.

INVESTOJMË
Ne vazhdojmë të përmirësojmë strategjinë 
tonë të investimeve veçanërisht investimet 
e qëndrueshme që marrin në konsideratë 

objektivat e modelit 
“Njerëzit, Planeti dhe Përfitimi”. 

FORMËSOJMË
TË ARDHMEN

Ne jemi novatorë pararojë në industrinë 
e sigurimeve dhe vazhdojmë
të zhvillohemi duke adresuar 

në kohë rekord të gjitha ndryshimet
e shpejta teknologjike, qytetare,
demografike dhe ato sociale. 

JEMI TË
DREJTPËRDREJT

FRYMËZOJMË
Ne i mundësojmë dhe ndihmojmë 
klientët tanë që të jetojnë një jetë

më të sigurt, më të mirë dhe më të
gjatë sepse ne jemi të interesuar 

tek njerëzit. 

Ne jemi të saktë, të shpejtë, 
të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë. 

PËRMBUSHIM
Ne garantojmë të ardhmen e kujtdo.

JEMI NOVATORË 
Në një kohë ndryshimesh të shpejta

teknologjike ne ndjekim ritmet globale
duke investuar në transformimin afatgjatë
dhe të qëndrueshëm të korporatës sonë.

INVESTOJMË
Ne vazhdojmë të përmirësojmë strategjinë 
tonë të investimeve veçanërisht investimet 
e qëndrueshme që marrin në konsideratë 

objektivat e modelit 
“Njerëzit, Planeti dhe Përfitimi”. 

NGJARJET KRYESORE 2018

Me moton ‘Mendo që idetë e mëdha ndriçojnë 
rrugën’, ky forum mblodhi bashkë mbi 120 CEO dhe 
kryetarë bordesh nga 16 –të shtete të Evropës, në 
Tiranë. Më specifikisht, u diskutua mbi mbarëvajtjen, 
objektivat dhe synimet e Grupit UNIQA në të gjithë 
shtetet ku gjigandi europian i sigurimeve operon, 
përfshirë edhe Shqipërinë nërpërmjet SIGAL UNIQA 

Forumi Ndërkombëtar UNIQA
Group Austria. Takimi u përshëndet edhe nga 
Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Z. Erion Veliaj i cili i 
uroi mirëseardhjen të ftuarëve duke u ndalur në 
potencialin e jashtëzakonshëm që ka Tirana dhe 
e gjithë Shqipëria, si edhe mbi rolin SIGAL UNIQA 
në zhvillimin ekonomik dhe përgjegjësinë sociale në 
Tiranë dhe më gjerë.    
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Me rastin e 19-të vjetorit të themelimit te SIGAL 
UNIQA  u organizua një takim me stafin pranë 
ambienteve të Hotel Sky në Tiranë, ku Drejtori i 
Përgjithshëm, Z. Avni Ponari shpalosi programin e 
kompanisë përgjatë vitit 2018, që përkon me 20-të 
vjetorin e SIGAL UNIQA. Ky rast u kurorëzua me një 
pritje të madhe më 20 Shkurt 2018. Në të njëjtën 
ditë, u ndanë edhe çmimet e konkursit për idenë më 
të mirë për reklamën e sigurimit të shtëpisë online.
Teksti i reklamës që fitoi çmimin e parë u realizua në 
reklamë, e cila  u transmetua në pothuaj të gjitha 
kanalet televizive në Shqipëri. Me këtë rast të veçantë 
stafi i dhuroi Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Ponari në 
shenjë falenderimi dhe mirënjohjeje një koleksion me 
vepra të vitit 1999

Takimet e analizave  6-të dhe 8-të mujore si 
edhe Takimi Rajonal i Grupit të SIGAL UNIQA 
Shqipëri, Kosovë, dhe Maqedoninë e Veriut u 
organizuan në Mavrovë, Durrës dhe Tiranë. Me 
pjesëmarrjen e drejtuesve të kompanive, drejtorëve 
të departamenteve dhe menaxherëve të zyrave të 
SIGAL UNIQA nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia 
e Veriut dhe të të gjithë drejtuesve të degëve dhe 
agjencive vendore. Kryefjala e këtyre takimeve ishin 
arritjet, objektivat, klienti, cilësia dhe korrektësia e 
shërbimit ndaj klientëve, dëmshpëblimet në kohë, 
sfidat e tregut shqiptar dhe atij rajonal, si dhe 
novacionet dhe investimet teknologjike ku u theksua 

se SIGAL UNIQA është e vetmja kompani sigurimesh 
në Shqipëri që ofron sigurimin ONLINE me një klikim 
në www.sigal.com.al. SIGAL UNIQA që prej vitit 2002, 
udhëheq tregun e sigurimeve me mbi 35% të tregut 
ku operojnë 11-të kompani në tregun e Jetës dhe Jo-
Jetës në Shqipëri. SIGAL UNIQA zotëron rreth 17% të 
tregut rajonal të sigurimeve, ndërkohë që renditet e 
para në tregun shqiptar (rreth 35%) dhe atë kosovar 
(rreth 16%). SIGAL UNIQA është e vetmja kompani 
e liçensuar për të gjitha klasat e sigurimit, me 42 
produkte në treg, pjesë e UNIQA Insurance Group, 
kompania lider në Ervopën Qëndrore dhe Lindore në 
fushën e sigurimeve dhe të investimeve. 

Analizat financiare të Grupit SIGAL UNIQA

19 Vjet SIGAL

Bordi Drejtues i Groupi SIGAL UNIQA
Shqipëri - Kosovë - Maqedoni

Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group 
Austria dhe njëherësh Konsull i Përgjithshëm Nderi 
i Japonisë, Z. Avni Ponari nderohet me çmimin 
“Justiniani i Madh” nga Akademia Monarkiste 
Shqiptare me motivacionin, “Për  kontributet e 
shquara si Konsull i Përgjithshëm Nderi i Japonisë 
në Shqipëri (prej vitit 2009, në dy mandate) 
në zhvillimin e marrëdhënieve shumë të mira 
diplomatike, ekonomike e tregtare, kulturore;  në 
shkëmbimin e ideve e kulturave; në promovimin 
e biznesit, turizmit, etj,në mes këtij vendi mik 
monarkist dhe Shqipërisë e Kosovës”.

SIGAL UNIQA organizoi më 8-të-10-të Mars, në Korfuz 
një takim të përbashkët me pjesëmarrjen e të gjitha 
grave dhe vajzave të reja të SIGAL UNIQA të cilat 
përbëjnë 50% të forcave të punës së kompanisë. Z. 
Ponari vlerësoi në mënyrë të veçantë punën dhe arritjet 
e shënuara nga punonjëset gra dhe vajza të reja pjesë 
e ekipit të madh të SIGAL UNIQA, të cilat përbëjnë 
thuajse 50% të kompanisë në pozicione të ndryshme si 
specialiste, menaxhere të nivelit të dytë dhe menaxhere 
të larta në krye të ekipit drejtues të kompanisë më 
të madhe dhe më të besuar të sigurimeve në tregun 
shqiptar. Për më tepër, ky është një tregues mbi 
prioritetin dhe mbështetjen e këtyre punonjësve nga 
SIGAL UNIQA për vlerën e tyre të shtuar në kompani.  

Vlerësimet ndërkombëtare

SIGAL UNIQA u shpall “Biznesi më i mirë i 
vitit 2018” nga Dhoma e Tregtisë dhe In-
dustrisë së Tiranës, për përkushtimin ndaj 
klientëve, korrektësinë, dëmshpërblimin 
në kohë. SIGAL UNIQA është vlerësuar 
vazhdimisht nga organizma financiare 
shqiptare dhe ndërkombëtare me çmime 
për cilësinë, produktet novatore, korrek-
tësinë ndaj klientëve, si biznesi më i mirë, 
lidershipi më i mirë, si brandi më i besuar 
e shumë të tjera.

CEO i SIGAL UNIQA Z. 
Ponari nderohet me çmimin 
“Justiniani i Madh”

SIGAL UNIQA organizon 
takimin e përbashkët e të 
g jitha grave dhe vajzave të 
reja të SIGAL UNIQA

Ne jemi renditur si Super Brand 2018 nga 
Super Brand. 
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UNIQA Insurance Group
Vjenë, Austri

% sipas produkteve …në tregun në Austri
dhe Europën Qendrore dhe Lindore

69%
UNIQA  
Austria

31%
UNIQA  

International

30%
Sigurimet e jetës

50%
Sigurimet e
pronës

20%
Sigurimi i shëndetit

Mendo

më të sigurt, më të gjatë,
Mendo një jetë

dhe më të mirë.
UNIQA Insurane Group është prezente në Shqipëri, Kosovë dhe 

Maqedoni që prej vitit 2007, si aksioneri kryesor i SIGAL UNIQA.
UNIQA është një prej grupeve më të fuqishëm financiarë në 

Austri dhe në Europën Qendrore dhe Lindore.
Gjigandi i sigurimeve ka një histori mbi 200-vjeçare në tregun 
e sigurimeve dhe përbëhet nga rreth 20 mijë punonjës që iu 

shërbejnë mbi 10 milionë klientëve në 16 shtete. 

Me 21% të tregut, UNIQA është kompania e dytë më e madhe në 
Austri. Aktiviteti i grupit UNIQA është i shtrirë në 16 shtete të 
Europës Qendrore-Lindore,  ku operon përmes 40 kompanive 

sigurimi.

UNIQA - NJË PREJ 
KOMPANIVE MË TË MËDHA 
TË SIGURIMEVE NË EUROPE

27%

21%

52%
71%

29%
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Z. Avni Ponari, Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL 
UNIQA Group AUSTRIA, i ft uar në 55news.al për të 
diskutuar mbi “Fondin e Kompensimit  për tregun 
e sigurimeve në Shqipëri. 

SIGAL UNIQA në bashkëpunim me “Vespa Club 
Tirana” & “Vespa Club Bari” promovon Shqipërinë 
me maratonën “Giro Dei Tre Mari Albania” për 
të gjithë të apasionuarit e motorit Vespa me 
pjesëmarrjen e 250-të shtetasve nga e gjithë bota; 

SIGAL UNIQA organizon në Qendrën Tregtare 
TEG – Fushatën “Shtëpiza SIGAL” për sigurimin 
e nxënësve dhe studentëve që u shtri në me 
reklama në TV-të kombëtare dhe ato lokale, në 
rrjetet dixhitale dhe në universitete; 

Promovimi i produkteve dhe shërbimeve të SIGAL 
UNIQA në emisionin “E diela shqiptare” me fokus 
tek dëmet dhe pensioni privat; 

Emisioni Check-In shkon në Kullën e UNIQA 
në Vjenë ku u prezantuan vlerat historike dhe 
kulturore të qyteti t të Vjenës dhe në një vizitë 
të veçantë në Muzeun Etnologjik të Vjenës (Welt 
Museum Wien) ku ndodhen edhe armët e Heroit 
tonë Kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu.

SIGAL UNIQA prezanton platf ormën e saj të re 
dixhitale www.sigal.com.al me pjesëmarrjen e 
Bordit të UNIQA Insurance Group, në Tiranë, 
pasqyruar në median vizive dhe atë të shkruar si 
Top Channel, Pressreader, etj.  

SIGAL UNIQA organizon për herë të parë, Forumin 
Ndërkombëtar të Biznesit në Shqipëri, pasqyruar 
në Gazetën “Shqiptarja” dhe në Gazetën 
“Telegraf.”-

Publikimi i analizës së profi it të suksesshëm të 
SIGAL UNIQA dhe Drejtorit të Përgjithshëm, Z. 
Avni Ponari në katalogun “Biznesi Shqiptar: Më të 
mirët 2018”.  

SIGAL UNIQA në bashkëpunim me Universiteti n 
Europian të Tiranës prezantoi konkursin 
“INOVACIONI NE SIGURIME” me pjesëmarrjen 
e studentëve të këti j Universiteti  për të kryer 
kërkime dhe propozimin e ideve të tyre novatore 
mbi tregun e sigurimeve në Shqipëri me synim 
njohjen dhe edukimin e brezave të rinj mbi tregun 
e sigurimeve; 

Publikohet në Revistën “Monitor” analiza e 
Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Avni Ponari për 
“Tregu i sigurimeve më i varfëri në Europë, ja si 
mund të nxitet.”; 

Publikohet në Targaime.com intervista e Drejtorit 
të Përgjithshëm të SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
mbi “Përmbytjet dhe Sigurimet në Shqipëri”.  

Publikohet në TiranaTimes.Com analiza për t’a 
bërë pensionin privat një sigurim të detyrueshëm 
në Shqipëri sipas prakti kave Evropiane si edhe 
si një parakusht i garanti mit të një të ardhme të 
sigurt dhe të qetë gjatë moshës së tretë. 

Z. Avni Ponari, Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA 
Group AUSTRIA, i ft uar në Kanalin e TV RTSH1 në 
emisionin “Përballë” për të diskutuar mbi sigurinë 
në rrugë, numrin e lartë të aksidenteve në rrugët 
e Shqipërisë, arsyet, çfarë duhet përmirësuar, etj; 

MEDIA DHE MARKETINGU
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Festi vali “Tinguj Kinemaje”, ku luajti  Sinfoneta e RTSH-së 
me pjesë të zgjedhura nga fi lmat shqiptar dhe të huaj;
Konkursi për “Skulpturën SIGAL” me temë “Zhvillim, rritje 
dhe vijimësi”; 
Festi valin Ndërkombëtar “Takimet Muzikore të Dy Botëve”; 
Filmi “The Brave”, mbështëtur fi nanciarisht nga investi torë 
shqiptarë me qëllim prezanti min e një imazhi të një 
Shqipërie tjetër; 
Hapet ekspozita “Graviteti  Magjik” sjell“Graviteti  Magjik” 
i ilustrimit të veprave të Gogol-it, Shekspirit dhe të La 
Fontenin, nga Marc Chagall duke sjellë 180-të gravura 
dhe grafi ka të piktorit për herë të parë në Shqipëri me një 
përzgjedhje grafi ke të këtyre cikleve të ti j më të njohura 
ilustrati ve; 
Vjen në  Shqipëri “Carta Nauti ca Uno“, nga biblioteka e 
Romës me hartën e rrallë të Skënderbeut e viti t 1455-së;
Festi vali muzikor “Kënga Magjike 2018”, me qëllim 
mbështetjen e arti stëve të afi rmuar dhe atyre të rinj.  

Mbështesim edukimin dhe punësimin  

SIGAL UNIQA zgjidhet nga dhjetëra studentë si një kompani 
model për studime; Vizitë e gjimnazistëve ekselentë të 
Tiranës në Drejtorinë e Përgjithshme në SIGAL UNIQA 
mbi rëndësinë e edukimit fi nanciar të brezit të ri dhe 
prezanti mit të koncepteve bazë të sigurimeve me fokus të 
rinjtë;  
Në bashkëpunim me Universiteti n Evropian të Tiranës u 
shpall konkursi për “Ide novatore për tregun e sigurimeve 
në Shqipëri”; 
“Forumi mbi sigurimet” me studentët e UBT në Prishti në;
Konferenca Kombëtare “Edukimi fi nanciar” në fokus të 
së cilës ishin studentët të cilët u përfaqësuan me punime 
të ndryshme mbi sigurimet dhe pensionet private me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Autoriteti  i Mbikqyrjes 
Financiare, nga kompanitë e sigurimeve dhe studentë të 
universiteteve të ndryshme; 
SIGAL UNIQA pjesë në Panairin Kombëtar të Punës nën 
sloganin “Mendo skuadrën, ndërto të ardhmen”, në Tiranë; 
Fushata e promovimit të sigurimit të nxënësve dhe 
studentëve në 11 –të shkolla të ndryshme 9-vjeçare në 
Tiranë për të diskutuar dhe informuar nga afër prindërit 
dhe nxënësit për domosdoshmërinë e sigurimit të 
nxënësve;
Rikonstruksioni i shkollës “Matosh Uka” në Fierzë; 
SIGAL UNIQA organizon leksion të hapur me studentë të 
Universiteti t Mesdhetar të Shqipërisë me qëllim edukimin 
e brezave të rinj mbi tregun jo bankar, sigurimet, si mund 
të përfi tojnë të rinjtë nga pajisja me sigurime por edhe 
duke studiuar për këtë fushë si një potencial i madh për 
punën në Shqipëri.   

PËRGJEGJËSIA SOCIALE 
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Mbështesim projektet mjedisore  

SIGAL UNIQA, ‘Rotary Club Tirana West’ dhe ‘InnerWheel 
Tirana’ i bashkohen nismës së Bashkisë Tiranë, duke 
mbjellë 40-të pemë ulliri në kuadër të nismës për mbjelljen 
e 2 milionë pemëve në Pyllin Orbital të Tiranës.

Mbështesim ak� vitetet spor� ve  

Zhvillohet në Gjilan me mbështetjen e SIGAL UNIQA - 
“Kupa e Pavarësisë“ me pjesëmarrjen e katër  skuadrave: 
KF “Intelektualët” nga Gjilani, KF Tirana, KF Tetova dhe KF 
Prishti na. Trofeu simbolik u fi tua nga KF Tirana.

Mbështesim trashëgiminë kulturore  

Në kuadër të viti t kulturor Austri-Shqipëri, hapet në Tiranë  
me mbështetjen e SIGAL UNIQA ekspozita “Monarkia 
Austro-Hungareze dhe Shqipëria: 1916-1918”. U ekspozuan 
dokumente historike dhe imazhe fotografi ke të Shqipërisë 
dhe Monarkisë Austro-Hungareze gjatë viteve 1916-të-
1918-të ,të realizuara nga ushtarët dhe regjentët austriakë 
në kujtesë të marrëdhënieve ndërmjet dy popujve tanë. 

Mbështesim ar� n dhe kulturën  

Orkestra e Harqeve e ‘Klubi i Arti t dhe Kulturës’ së 
SIGAL organizon Koncerti n “Vienna Salutes Tirana”, me 
pjesëmarrjen e “Wiener Konzerthaus”, e cila mblodhi së 
bashku arti stët më të mirë shqiptarë dhe austriakë; 
Takime dhe konsulti me mbi projekti n “Aft ësia e Kufi zuar 
nuk është Paaft ësi” për të mundësuar shkëmbimin e 
informacionit, integriteti n e politi kave vendore si dhe 
fuqizimin social-ekonomik të mbi 150-të të rinjve me aft ësi 
të kufi zuar të qyteti t të Durrësit; 
Promovimi i librave të autores Vangjeli Verori Mehmetaj; 
“Ballo Vjeneze” në kuadër të viti t kulturor Shqipëri-Austri 
me pjesëza nga të dyja kulturat ajo vjeneze dhe shqiptare;
Koncerti  “Festojmë për Gjergj Kastrioti n“ në Kepin e 
Rodonit në kuadër të viti t mbarëkombëtar të Gjergj Kastriot 
Skënderbeut, me pjesë nga Opera “Bijtë e Skënderbeut”, 
të kompozitorit Abdulla Grimci, suitë me këngë arbëreshe 
etj, nën udhëheqjen arti sti ke të Z. Ermir Dizdari” Mjeshtër 
i Madh”; 
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Our online  
balcony

UNIQA’s entire online world: 
all of our services, all new
insurance tips – simply put, 
all of the information that 
our customers need is  
available at www.uniqa.at.

Skiing and football

What really makes double
Olympic skiing champion
Matthias Mayer tick?
What are Austrian skiing  
champions Benni Raich
and Marlies Schild doing  
these days? And how do 
they both stay fit and 
healthy? Visit ski4uniqa.at to 
find out all the latest news 
from the world of skiing. 
The website uniqaoefbcup.at
has everything you need
to know about football in its 
most regional form along 
with the passion and  
dedication of fan culture.

Bota  
Dixhitale e SIGAL UNIQA

E ardhmja është Online!

Askund nuk ka nevojë të ndryshojë më 
shpejt sesa në botën online. Objektivi ynë 
këtu është të investojmë për klientët tanë në 
teknologjitë dixhitale që ne besojmë se 
mund ta bëjnë shërbimin tonë më të shpejtë 
dhe më e�kas. Kryerja e sondazheve të 
klientëve tanë dhe të qenit të vëmendshëm 
ndaj tendencave të reja të tregut janë pika 
�llestare. Një ekip dixhital pastaj zbaton këto 
tendenca të reja për nevojat e klientëve tanë.

Shumë njerëz na pyesin se si ne zhvillojmë 
dhe zbatojmë produkte të reja dixhitale. Është 
e lehtë. Ekspertët më të lartë nga të gjitha 
fushat e UNIQA-s mblidhen së bashku  në 
grupet e punës si pjesë e asaj që ne e quajmë 
"Shpirti i Dizanjit" për të shtrirë këtë detyrë. 
Këto grupe pastaj u kërkohet të prodhojnë 
rezultate në baza javore. Një model shumë 
ambicioz me një shkallë të lartë suksesi.

Health 
platform

More than 100 VitalCoaches,
hundreds of doctors 
throughout Austria and a 
whole host of health experts 
have been providing their 
knowledge and expertise to 
our customers for years.  
This knowledge is now being 
made available centrally
as an online service.

myuniqa.at

Want to know whether your claim has already 
been processed? Do you want services from 
UNIQA’s world of safer, better, longer living  
tailored to meet your needs? This is the reason
we came up with myuniqa.at.

Inovacion pa pushim – për  

për klientët tanë.
një shërbim edhe më të mirë dhe më efektiv
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Siguro Shtëpinë
Online

Tashmë tek SIGAL UNIQA 
mund ta blini online 
brenda pak minutash dhe 
të kurseni kohë dhe para.

Zgjidhni një nga paketat 
e sigurimit të shtëpisë që 
ofron SIGAL UNIQA 
Group Austria.

Siguro Makinën
Online
Siguracioni i makinës 
(TPL, Karton Jeshil 
apo Polica Kufitare) 
është i detyrueshem për 
qarkullimin brenda apo 
jashte Shqiperise. 
Tek SIGAL UNIQA mund 
të blini online siguracionin 
e makinës këto sigurime 
vetëm në pak minuta.

Sigurimi i Shëndetit 
Online
Karta e sigurimit të 
shëndetit “SIGAL”, është 
karta me çmim ekonomik, 
me të cilën nuk do të 
mendoheni dy herë për 
të vendosur për të shkuar 
në një spital privat, kur 
keni nevojë për shërbime 
mjekësore! Blije atë online 
në www.sigal.com.al

Client Online
Për të ditur nësë kërkesa juaj për rimbursim 
të shpenzimeve shëndetësore është duke u 
shqyrtuar apo është rimbursuar SIGAL ka 
krijuar portalin Client Online. Gjithashtu ju 
mund të shikoni mbulimet që të ofron sigurimi 
juaj i shëndetit.
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PRODUKTET DHE SHËRBIMET TË NJË 
VLERE TË SHTUAR
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Fokusi tek shënde�  

SIGAL UNIQA doli në treg me një produkt të ri të 
sigurimit të shëndeti t “Karta Spitalore Hygeia” që 
mbulon: shpenzimet në rast sëmundjeje me/pa 
shtrim në spital; 2 Check UP-e në vit; 10-të vizita 
në vit me mjekë specialistë; vizitë për Gastroskopi, 
Kolonoskopi, Kolposkopi dhe Laringoskopi etj, për 
vetëm 110 –të euro në vit; 

SIGAL UNIQA hap “Qendrën e Asistencës për të 
Dëmtuarit nga Aksidentet Automobilisti ke”, me 
qëllim mbrojtjen dhe ofrimin e asistencës ligjore ndaj 
qytetarëve nga zvarritjet e proceduarave gjyqësore 
të dëmshpërblimeve në rast aksidenti ; 

SIGAL UNIQA doli në treg me një produkt të ri të 
sigurimit të shëndeti t “Karta e Kujdesit Shëndetësor” 
në bashkëpunim me spitalin më të ri privat në Tiranë, 
“Spitalin Conti nental”, me të cilën klientët do të 
marrin shërbime shëndetësore bazike, të paktën një 
herë në vit, me tarifa të përballueshme prej 2,500 
lekë në vit. 

Klinika Lëvizëse Mjekësore  

Në muajt Prill, Qershor, Korrik, dhe Tetor Klinika 
mjekësore dhe ekipi i mjekëve të SIGAL UNIQA 
shkuan me shërbim  3-ditor falas, për banorët e 

Ne jemi aty për klientët tanë kudo ku ata kanë 
nevojë për ne!

Ne jemi fuqimisht të fokusuar dhe të angazhuar për t’i 
sjellë produktet dhe shërbimet tona përmes aksesit 
dixhital në kohë reale, sa më thjeshtë dhe me një 
klikim për të gjithë klientët tanë kudo ku ndodhen. 
Objekti vi ynë është që të investojmë për klientët 
tanë në teknologjitë dixhitale për të cilat ne besojmë 
se do t’i bëjë shërbimet tona më të shpejta dhe më 
efi çiente. Për të arritur këtë ne jemi vigjilentë ndaj të 
gjitha tendencave potenciale të reja të tregut duke 
i garantuar klientëve tanë trampolinën teknologjike 
të së ardhmes. Ne punojmë me një ekip të dedikuar 
dixhital vetëm për këtë qëllim. Ata janë fronti era 
jonë drejt së ardhmes sonë të përbashkët dixhitale. 
Vizioni dhe modeli ynë përkon me ambicien tonë 
drejt suksesit. Ne kemi fi lluar që të shkelim në këtë 
rrugë të përbashkët duke prezantuar:

Siguracionin e shtëpisë online duke qenë të parët që 
futëm në treg blerjen online të këti j produkti ; 

ChatBot-Aplikacioni më i ri i SIGAL UNIQA për klientët 
në Facebook, një program roboti k, i cili u përgjigjet 
në mënyrë automati ke klientëve që shkruajnë në 
inbox-in e facebook-ut të SIGAL; 

SIGAL UNIQA doli në treg me një ofertë të re duke 
kombinuar së bashku siguracionin e makinës me prim 
të plotë në këmbim të përfi ti mit falas të sigurimit të 
apartamenti t; 

SIGAL UNIQA lançon aplikacionin e ri online të 
dedikuar për sigurimet, ku qytetarët jo vetëm 
mund të marrin të gjitha informacionet që ju duhen 
për sigurimet dhe të blejnë online sigurimin që 
ju duhet, por në kohë reale mund të aplikojnë për 
dëmshpërblimin; 

SIGAL UNIQA Group Austria mori pjesë në Forumin 
e Ballkanit Perëndimor “Festi vali i Inovacionit 
Tiranë” organizuar nga “Dhoma Italiane e Tregti së,” 
në bashkëpunim me “Avdantage Austria”, me 
fokus dixhitalizimi dhe inovacioni i kompanive 
të sapokrijuara si dhe bizneseve me eksperiencë 
dhjetëravjeçare. 

Belshit, Vunoit, Pogradecit, Buçimasit, Klosit dhe 
të Tiranës. 
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TREGU I SIGURIMEVE NË RAJON

Tregu i pensioneve private

Gjatë vitit 2018, në tregun e pensioneve  
operuan 3 fonde pensionesh private. 
Fondi i Pensioneve SIGAL udhëhoqi 
tregun si për vlerën e aseteve neto 
(47.43%).

SHQIPËRI

Tregu i sigurimeve jo-jetë

Tregu i sigurimeve të jo-jetës, në të cilin operojnë 8 kompani, u udhëhoq nga SIGAL UNIQA e cila 
zotëroi 26% të tregut. SIGAL UNIQA renditet gjithashtu e para edhe për pagesën e dëmeve duke 
paguar 20.02% të dëmeve.

Tregu i sigurimeve të jetës

Që prej disa vjetësh, në tregun shqiptar të 
sigurimeve të jetës operojnë 3 kompani 
sigurimi. Edhe për vitin 2018tregu u 
udhëhoq nga SIGAL Life UNIQA me 
59.3% e cila ka paguar 57,25% të 
dëmeve të ndodhura në treg.

15
 %

14
 %

14
 %

11
 %

7 
%

7 
%

6 
%

SIGAL UNIQA
26%

22
.5

 %

18
.2

%

SIGAL Life UNIQA
59.3%

27
.2

1 
%

25
.3

6 
%

Fondi i 
Pensioneve SIGAL

47.43%

Në tregun kosovar operojnë 12 kompani sigurimi ndër të cilat SIGAL UNIQA Kosova renditet e dyta
me rreth 11.63% të tregut për volumin e primeve si dhe ka paguar 9.97% të dëmeve totale të 
tregut.

MAQEDONI 
Tregu i sigurimeve jo-jetë
Në tregun maqedonas të sigurimeve të jo-jetës operojnë 11 kompani. UNIQA a.d. u rendit në
vendin e katërt për nga volumi i primeve të shkruara (9%).

Tregu i sigurimeve të jetës

UNIQA Life renditet e katërta në 
tregun maqedonas të sigurimeve 
të jetës (5%) në të cilin operojnë 5 
kompani.
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Në tregun kosovar të sigurimeve të 
jetës operojnë 3 kompani ndër të 
cilat SIGAL Life UNIQA Kosova
renditet e dyta me 29.02% të 
tregut për volumin e primeve dhe 
ka paguar 19.18 % të dëmeve.
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SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a.

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara sipas 
Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

per vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018

TË DHËNA FINANCIARE

Kompania

SIGAL UNIQA AL Jo-Jetë dhe Risigurime
SIGAL Life UNIQA AL 
SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA
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Independent Auditor’s Report
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Consolidated Financial Statements
as at and for the year ended 31 December 2018
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PËRMBLEDHJE E KONTROLLIT TË BRENDSHËM
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 2018

Departamenti i Kontrollit gjatë vitit 2018-të ka parë e kontrolluar ecurinë e punës së bërë nga Sigal 
Uniqa Group Austria, në të gjithë departamentet e saj, gjatë veprimtarisë ekonomike e financiare në 
fushën e sigurimeve. Në këtë raport kontrolli do  të paraqesim të dhënat e treguesit të realizuar nga 
kompania, rezultatet e saj dhe opinionet tona për përmirësimin në të ardhmen. 

Departamenti i Pasurisë. Në këtë departament gjate vitit 2018-të është punuar mirë. Pothuaj të gjithë 
llojet e sigurimit për këtë departament janë me rritje krahasuar me vitin 2017-të.
Në departamentin e pasurisë, vërejmë që shpenzimet për dëmet nuk janë në nivelin që mund 
të bëhen shqetësuese për kompaninë por në nivele normale. Kjo ka ardhur edhe si pasojë e një 
menaxhimi të mirë të rreziqeve nga sigurimi nga ana e departamentit. Dihet që gjithnjë marrja në 
sigurim, sidomos në sektorin e pasurive përmban ne vetvete rreziqe të mëdha. Për këtë arsye nga 
departamenti ndiqen në mënyrë rigoroze rregullat e marrjes në sigurim të kompanive, kryesisht ato 
me rreziqe më të mëdha.Prandaj në këtë drejtim janë marrë masa si:
- Gjithnjë Çmimet vendosen përveÇse shumës së marrë në sigurim, por edhe përvojës së akumuluar 
nga vitet e kaluara ,si dhe nga disa faktorë të tjerë.
- Janë zbatuar rregulla të rrepta duke mos lejuar asnjë lëshim në kriteret e vendosura për marrjen në 
sigurim.
- Studimi dhe njohja me aktivitetin e kompanisë së marrë në sigurim deri në detaje.
- Risigurimi I vlerës nga partnerë të sigurt e me përvojë në të gjitha rastet e një risku të lartë.
- Per Çdo vit janë  bërë llogaritje të sakta të rezervave të domosdoshme për këto sigurime.
Të gjithë këta elementë, kanë bërë që për departamentin e pasurisë, kompania të mos ketë disbalanca 
apo gjendje të pasigurisë për të ardhmen.
Regjistrat e shitjeve mbahen të rregullt dhe konform udhëzimeve të dërguara nga Autoriteti Mbikqyrës 
Financiar. Këto rakordojnë për Çdo muaj me statistikën dhe departamentin e financës.
Per Çdo rast sigurimi janë mbajtur evidenca të sakta ,për rastet e personave të cilët janë të ekspozuar 
sipas udhëzimeve të Drejtorisë së Parandalimit tëPastrimit të Parave, duke bërë edhe njoftimet 
përkatëse për këtë qëllim në rastet që duhen.
Nisja e blerjeve të produktit “sigurim banese” direkt nga klientët nga aparatet e tyre është një punë 
e mirë e me perspektivë për të ardhmen.
Detyrë i lihet departamentit për rastet e rinovimit të kontratave të sigurimit të pasurisë, të bëhen më 
shpejt e brenda afateve, si dhe plotësimi i dosjeve të marrjes në sigurim me të gjithë dokumentacionin 
e kërkuar të marrjes në sigurim,pasi ka raste vonesash.

Departamenti Motorrik. Realizimi i të ardhurave për departamentin motorrik ka patur ecuri të mirë 
gjatë vitit 2018-të. Edhe departamenti motorik ka mbajtur në mënyrë të rregullt regjistrat e shitjes së 
produketve të tij të sigurimit duke zbatuar rregullat e Autoritetit Mbikqyrës Financiar. Rakordimet me 
statistikën dhe me  departamentin e financës janë të sakta.
Bazuar në urdhrat e udhëzimet e Drejtorise së Përgjithshme për produktet tpl dhe karton jeshil ,ka 
filluar edhe blerja e tyre në sistemin on-line direkt nga aparatet elektronike të klientëve, punë kjo 
mjaft e mirë dhe me perspektivë për të ardhmen.

Departamenti I Shëndetit. Ka mosrealizime në primet e vitit 2018 –të krahasuar me vitin 2017-të. Kjo 
shumë vjen nga mosrealizimi për të gjithë produktet e sigurimit të këtij departamenti. 
Mendojmë se duhet të merret në analizë ky produkt, duke parë mundësitë e uljes së shpenzimeve 
kryesisht për dëmet e paguara, komisionet e agjentëve etj., apo mundësia e rritjes së primeve të 
sigurimit në mënyrë që edhe ky produkt të rezultojë rentable.
Regjistrat e shitjeve të bëra hidhen në rregull, këto rakordojnë me statistikën dhe departamentin 
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e financës dhe janë mbajtur konform udhëzimeve te Autoritetit Mbikqyrës Financiar. Edhe në 
departamentin e shëndetit është futur sistemi i blerjeve on-line nga vetë klientët me mjetet e tyre 
elektronike nëpërmjet kartave bankare, si për shëndetin në udhëtim, shëndetin privat etj, konform 
udhëzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme.
Për periudhën në vazhdim ,detyrë e lënë nga ana e departamentit tonë është rishikimi për të gjithë 
produktet për rritjen e efektivitetit ekonomik të tyre, duke marrë në analizë të ardhurat e realizuara 
dhe shpenzimet e kryera.
Në drejtim të zbatimit të detyrave të vendosura nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe 
Autoriteti Mbikqyrës Financiar, është punuar mirë, evidentohen rastet e duhura dhe bëhet raportimi 
përkatës kur klientë të veÇantë jane objekt i këtij investigimi.

Departamenti I Marinës e Aviacionit. Krahasuar me vitin 2017-të ka mosrealizim të të ardhurave nga 
sigurimet, e cila vjen në produktet “sigurim avione” dhe “anije (P&I). 
Mendojmë që për përmirësimin e efektivitetit ekonomik në departament të shihen Çmimet e marrjes 
në sigurim, në rritje për produktin “sigurim malli në transport” dhe shpenzimet në produktin “Sigurim 
Avione.”
Për rrezikun nga sigurimet në produktet e departamentit të marinës, janë marrë masa në vazhdimësi 
dhe trajtimi i tyre është i njëjtë dhe vlejnë ato që ne kemi përshkruar në departamentin e pasurisë.

Departamenti i Dëmeve. Organizimi i punës për dëmet e ndodhura në Sigal Uniqa Group Austria është 
bërë në mënyrë të tillë: departamenti i pasurisë ka një sektor me punonjës të veÇantë, të cilët merren 
me dëmet e ndodhura në këtë departament, po kështu edhe departamenti i shëndetit ka sektorin e tij, i 
cili llogarit dhe dërgon për pagesë të gjithë dëmet në departament. Për dëmet tpl, kasko dhe minikasko 
funksionojnë dy departamente të ndarë : departamenti për dëmet e ndodhura për produktet tpl dhe 
minikasko dhe departamenti për dëmet kasko. Më vete funksionon edhe departamenti për llogaritjet 
e dëmeve të shkaktuara nga sigurimet karton jeshil ,si dhe dëmet të cilat kanë të bëjnë me fondin e 
kompensimit në marrdhënie me Byronë Shqiptare të sigurimit. Departamenti i marinës  i trajton  vetë  
dëmet e ndodhura me specialistët e tij.
Në departamentin e pasurisë kanë ndodhur e janë paguar për vitin 2018 –të dëme në shumën 
57.547.141 lekë, shumë e cila është në shifra normale, pra që nuk ka patur dëme në vlera të mëdha 
apo në raste të paparashikuara për kompaninë.
Për të gjithë rastet e dëmeve, është hapur dosje e veÇantë e cila përmban të gjithë dokumentacionin 
e kërkuar në rastet e një dëmi konform udhëzimeve të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme dhe 
në pajtim me kushtet e kërkuara nga ana e Autoritetit Mbikqyrës Financiar. Bëhet inspektimi i plotë 
i rastit të dëmit të ndodhur, fotografimi i tij dhe plotësimi me formularët e kërkuar. Me tej dërgohet 
në departamentin e financës për pagesë. Në të gjitha rastet urdhri i pagesës firmoset nga Drejtori i 
Pergjithshëm. Rastet me dyshime apo jo në kushtet e kontratës janë dërguar në departamentin ligjor 
për ndjekje të mëtejshme të procedurave juridike.
Departamenti i shëndetit ka paguar për vitin 2018-të për dëmet e trajtuara nga ana e tij shumën 
prej 222.861.595 lekë, ku vlen të theksohet se vetëm për produktin e sigurimit “shëndet privat” janë 
paguar 189.598.302 lekë, që siÇ edhe e kemi trajtuar më sipër në këtë material zë një shumë të 
konsiderueshme në totalin e primeve të realizuara. 
Edhe për departamentin e shëndetit, dosjet e dëmeve mbahen të veÇanta për secilin person të 
siguruar, e të trajtuar me shpenzime dëmi shëndetësor, aksidenti e dëmi i shëndetit në udhëtim. Ato 
janë të plotësuara me të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe faturat përkatëse të shpenzimeve. 
Ndiqet në mënyrë të rregullt trajtimi i të siguruarve si në spitalet brenda vendit dhe ato jashtë vendit. 
Për të gjitha shpenzimet e kryera mbahen regjistra të rregullt.
Departamenti I dëmeve tpl-miniskasko gjate vitit 2018-të ka berë pagesa në shumën 619.077.013 lekë 
ose e barabarte me 33,6 % të primeve të realizuara, shifër kjo normale dhe që tregon për një trajtim 
rigoroz të kompanisë kundrejt klientëve.

Puna e bërë nga departamenti vërehet edhe në afatin e mbylljes së rastit të dëmit ndaj klientit që 
varion në përgjithësi nga 7-të deri ne 10-të ditë pune. Vlen të theksohet edhe marrdhënia që ofrohet 
ndaj klientit, të cilit në rastet e pretendimeve për shumën e ofruar, ndaj tyre përdoren serviset e 
kontraktuara për kthimin e mjetit në gjendjen e mëparshme. Rastet e dyshimta apo mënyra përfitimi 
jepen për investigim tek punonjësit e ngarkuar për këtë qëllim. Programi i ndërtuar nga IT-ja për 
hedhjen e të gjitha dëmeve të ndodhura është një tjetër hap i mire i  bërë nga Drejtoria e Përgjithshme 
për evidentimin e saktë të dëmeve, që nga regjistrimi i dëmit të ndodhur deri ne likuidimin e tij. 
Dëmet për sigurimin “kasko” janë paguar për vitin 2018-të në shumën 153,730,439 lekë. Pothuaj në 
90 % të rasteve këto dëme trajtohen në serviset me të cilët janë lidhur edhe kontrata bashkëpunimi. 
SiÇ kemi trajtuar me lart sigurimi “kasko” rezulton pa efektivitet gjatë vitit 2018-të dhe për këtë duhet 
punuar si në drejtim të rishikimit të tarifave të primit të sigurimit ,por edhe  të ndjekjes së ecurisë së 
dëmeve kryesisht me klientë të cilët rezultojnë me dy  e më shumë dëme të paguara, për të cilët duhet 
analizuar marrja në sigurim i tyre apo jo. Hedhja e të dhënave në programin e krijuar bëhet në mënyre 
të rregullt si dhe për dëmet tpl.
Dëmet e ardhura nga sigurimi karton jeshil dhe fond kompensimi për vitin 2018-të janë në shumën 
324.035.447 lekë. Në këtë shifër të lartë duke patur parasysh pagesat e bëra nga kompania ka nje 
ndikim kryesor pagesa e bëre ndaj fondit të kompensimit. 
SiÇ edhe shihet pagesa e bërë nga kompania ka një shifer të lartë prej 238.755.456 lekë, e cila 
perfaqëson dëme të shkaktuara nga individë të pasiguruar, që kanë shkaktuar dëme ndaj klientëve të 
siguruar. Këto dëme që paguhen Çdo vit kanë të bëjnë me dëme të ndodhura nga viti 2013-të e këtej 
,duke u paguar sipas përqindjes që ka secila kompani në tregun e sigurimeve. Pjesa problematike e 
kësaj pagese është rimbursimi që duhet të bëjnë shkaktarët e dëmeve, të cilët duhet të paguajnë 
dëmin e shkaktuar, por që në fakt shkon deri në 5 % të vlerës së dëmit. Pra kjo është një pagesë e 
rëndë për kompaninë tonë por dhe për kompanitë e tjera të sigurimit.
Departamenti i marinës ka trajtuar  e paguar për vitin 2018 –të shumën 4.529.845 lekë dëme, të gjitha 
këto në zërin e produktit të sigurimit “mall në transport”. Kryesisht janë dëme në shifra të vogla dhe 
pa probleme shqetësuese për kompaninë. 

Aktuaristikë-Statistika. Ka bërë drejt dhe në përputhje me udhëzimet e kriteret e miratuara llogaritjet 
e rezervave teknike të kompanisë. 
Përpara se të paraqiten në departamentin e financës për t’u përfshirë në bilancin financiar, rezervat 
janë paraqitur konform udhëzimeve pranë Autoritetit Mbikqyrës Financiar ,për të marrë miratimin e 
llogaritjes së tyre, e njëjta është dërguar edhe në Uniqa Group Austria. Të gjithë tabelat e paraqitura 
janë miratuar rregullisht. Këto rezerva paraqesin realisht fondet që kompania duhet të disponojë 
,në rast të ndodhive të papritura dhe që duhen mbuluar me këto rezerva të vendosura në bilancin 
financiar të saj.
Të dhënat e raportuara nga statistika për primet e sigurimit janë  të  gjitha të përputhura me 
departamentet e marrjes në sigurim, si dhe me departamentin e financës. Ne kemi bërë këtë kontroll 
dhe nuk ka asnjë diferencë. E njëjta situatë është edhe për dëmet e raportuara dhe ato të paguara. 
Regjistrat e raportimit mbahen rregullisht Çdo muaj dhe plotësohen sipas modeleve përkatëse të 
miratuara nga Autoriteti Mbikqyrës Financiar. Sipas rregulloreve të brendshme edhe raportimet në 
Uniqa Group Austria janë kryer periodikisht bazuar në modelet e dërguara prej tyre.

Departamenti Ligjor. Ka ndjekur me përgjegjësi të gjitha Çështjet gjyqësore që kanë të bëjnë me Sigal 
Uniqa Group Austria. Kjo si për rastet kur kompania jonë është në rolin e paditësit edhe në rastet 
kur kompania është e paditur. Rastet si për njërin fakt dhe tjetrin në një përqindje të madhe janë në 
favor të kompanisë. Një punë në veÇanti e mirë është bërë lidhur me dëmet “fond kompensimi”, duke 
ndjekur Çdo rast të pagesës së tyre shkaktarin e dëmit të krijuar, gjë që ka rritur ndjeshëm shumat e 
kthimit të vlerës së dëmit. Ka një bashkëpunim të ngushtë me avokatët e të dëmtuarve, duke berë 
të mundur zgjidhjen e problemit të pagesave të dëmeve pa u drejtuar pranë organeve gjyqësore. Të 
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gjitha veprimet e bëra nga departamenti legal, hidhen në regjistra ku janë të  përcaktuara qartë e saktë 
gjyqet e mbyllura, ato në vazhdim sipas shkallëve të gjyqësorit dhe dosjet në proces për t’u hapur.
Nga Departamenti ligjor ka nje bashkëpunim të vlefshëm me departamentet e kompanisë dhe drejtuesit 
e saj. Kjo edhe në aspektin e përgatitjes së dokumentacionit ligjor që nevojitet në zbatim të detyrave të 
tyre gjatë punës,konform edhe udhëzimeve të dërguara nga Autoriteti Mbikqyrës Financiar, Drejtoria 
e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Autoritetit të Konkurencës e të tjera organizma shtetërore 
me të cilat lidhet puna në kompaninë tonë. Gjithashtu edhe në aspektin e përgatitjes së urdhrave 
e udhëzimeve ligjore të nevojshme për ecurinë e punës, të diktuara nga Drejtori i Pëgjithshëm i 
Kompanisë, duke bërë përgatitjen ligjore dhe shpërndarjen e tyre për të gjithë departamentet. Vlen 
të përmendet puna e bërë në materialet e trajtuara nga ana e bordit të Sigal Uniqa Group Austria, 
të cilat përpunohen nga departamenti ligjor dhe shpërndahen në departamente. Disa here në muaj 
për Drejtorin e Përgjithshëm dhe më tej  për dejtuesit e departamenteve, përgatiten materialet e 
mbledhjes dhe publikimit të Autortetit Mbikqyrës Financiar, për njohjen dhe azhornimin e punonjësve 
me këto materiale.

Departamente e Sektorë të tjerë të Kompanisë. Janë edhe departamente të tjerë që funksionojnë në 
Kompaninë Sigal Uniqa Group Austria dhe që kanë qenë objekt në kontrollet tona periodike vjetore. 
I tillë është departamenti i marketingut, i cili për vitin 2018-të ka bërë një punë mjaft voluminoze 
në drejtim të reklamimit të vlerave të kompanisë, produkteve që shiten, organizime të ndryshme 
eventesh etj. Të tilla reklama janë bërë Çdo muaj në shtypin e shkruar ,duke batuar në gazetat kryesore 
në vend produktet e reja te Sigal Uniqa Group Austria, produkte të cilat siÇ kemi përmendur më sipër 
blihen on-line nga klientët, produkti minikasco etj. Drejtim tjetër në punën e marketingut është edhe 
reklamimi në televizionet kryesore të vendit duke pasqyruar vlerat e vërteta të produkteve të sigurimit 
të kompanisë, dëmet e paguara dhe korrektësia në shërbime etj.
Në të gjitha eventet që organizohen kompania është shfaqur me pjesën e saj të ekspozimit në mënyrë 
shumë dinjitoze. Janë përgatitur e stampuar të gjitha reklamat që vendosen kryesisht në mjetet e 
transportit si autovetura, mikrobuze e autobuzë etj. Të gjitha zyrat kanë  pamje të njëjtë në të gjithë 
territorin ku operon kompania, duke zbatuar korrektësisht udhëzimet e Drejtorisë së Pëgjithshme. 
Funksionojnë gjithashtu: faqja zyrtare në web e kompanisë e cila rinovohet periodikisht, një radio e 
brendshme me qëllime informimi për produktet e sigurimit, por edhe kulturore.
Departamenti i IT-së me të dy sektorët e tij të programimit dhe mirëmbajtjes kanë funksionuar 
rregullisht. Janë hartuar e instaluar programe kompjuterike me vlera për kompaninë si: programi i 
regjistrimit të dëmeve, programi i blerjeve on-line të produkteve të sigurimit, programi i shitjeve on-
line të policave nga punonjësit e agjentët i cili është vendosur më përpara por janë bërë përmirësime 
cilësore. Mirëmbajtja e rrjetit si në drejtori dhe në degë është në gjendje optimale. Në Çdo rast 
defektesh apo anomalie ka asistencë të menjëhershme, po kështu për zëvendësime të paisjeve të 
konsumuara.
Sektori  i administratës e  personelit gjithashtu funksionon normalisht. Pasqyrohen nëpërmjet shkresave 
të rregullta të firmosura nga drejtuesit të gjitha lëvizjet e mundshme të personelit apo ardhjes së 
elementëve të rinj në kompani. Mbahen rregullisht kontratat e punës si me punonjësit dhe agjentët 
e kompanisë, dhe Çdo muaj të gjithë drejtorëve të departamenteve u dërgohet lista e agjentëve e 
azhornuar. Edhe zyrat që disponon kompania me qera për rrjetin e shitjeve në të gjithë Shqipërinë 
,kanë kontrata të rregullta dhe ndiqet Çdo ndryshim i mundshëm. 
Zyra e administrimit të policave të sigurimit, ndjek në Çdo moment si anën e prodhimit të të gjitha 
llojeve të policave të sigurimit që kompania lëshon në tregun e sigurimeve, kjo sipas nevojave dhe 
kërkesave të secilit departament, por edhe shitjen e tyre dhe si përfundim gjendjen e secilit agjent 
të numrit të policave të sigurimit që disponon në Çdo kohë. Kjo zyrë bën  blerjen dhe shpërndarjen e 
materialeve të kancelerisë,për nevoja të departamenteve të kompanisë.
Zyra e arkivit të kompanise ,në udhëzimet e fundit të drejtuesve është krijuar me ambiente të reja 
e bashkëkohore, duke sistemuar të gjithë dokumentacionin në vite që nga krijimi i kompanisë sipas 
departamenteve përkatëse.

Departamenti i Financës. Nga ana e departamentit të kontrollit në vazhdimësi gjatë vitit shohim 
e kontrollojmë punën e bërë në departamentin e financës. Ne vërejmë se është punuar mirë. Është 
zbatuar me korrektësi plani unik kontabël i miratuar, dhe të gjitha veprimet janë hedhur në llogaritë 
respektive bazuar në këtë plan kontabël. Si rrjedhojë të gjitha llogaritë që dalin në fund të vitit në bilancin 
kontabël, janë me saldo të rregullta. Janë vendosur dhe zbatohen standardet ndërkombëtare financiare 
të raportimeve SNRF në të gjitha pasqyrat e bilancit kontabël. 
Në zbatim të Ligjit nr.9917, datë 19.05.2008, ndryshuar me ligjin nr.66/2012 “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, dhe udhëzimit nr.28 datë 31.12.2012 “Për metodat 
dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet”, është bërë një punë 
e kujdesshme në vazhdimësi gjatë vitit 2018-të. Kjo zyrë bashkëpunon ngushtë me departamentin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Uniqa Group në Austri.
Uniqa Group Austria vazhdon të organizojë seminare e trajnime disa herë në vit, duke mbledhur 
punonjësit të cilët merren me problemet e parandalimit të pastrimit të parave, nga të gjitha vendet ku 
Uniqa Group Austria shtrin veprimtarinë e saj të sigurimit. Në këtë linjë pune edhe Sigal Uniqa Group 
Austria organizon trajnime me punonjësit e saj.
Në kompani bëhet nje punë e mirë edhe për sa i përket rrezikut financiar. Mbledhja herë pas here e një 
këshilli administrativ për këtë qëllim nga Drejtori Përgjithshëm, ka krijuar efekte stabiliteti pozitive, për 
situatat që kalohen në këtë drejtim. Të tilla situata mund të pëmendim:
- Rreziku i tregut. Meqënëse kompania punon në te tre monedhat lekë, euro dhe usd dhe duke ruajtur 
proporcione të drejta ,kundrejt arkëtimeve dhe më tej pagesave, ka krijuar një balancë të drejtë ,duke 
shmangur rrezikun e monedhës nga kurset e këmbimit.
- Ndaj rrezikut të valutës është vepruar me shpejtësi dhe në koherencë me ngjarjet e luhatjeve të tyre. 
Është ndërhyrë herë pas here në këmbimin e tyre në lekë dhe anasjelltas duke krijuar jo vetëm stabilitet 
por edhe efekte pozitive.
- Bëhen vazhdimisht raportet e sigurimeve që realizon kompania në lekë, euro e usd ,duke vepruar drejt 
dhe duke nxjerrë analizat perkatëse në këtë drejtim.
- Rreziku i normave të interesave në banka nuk përbën problem për kompaninë, pasi depozitat janë afat-
gjata dhe marrdhëniet me bankat në nivel të mirë duke marrë edhe interesa preferenciale.
- Kompania nuk ka marrë asnjëherë kredi në banka, të gjitha lëvizjet përballohen me mjetet e saj dhe si 
pasojë nuk është e ekspozuar ndaj rreziqeve të tilla.
- I gjithë legjislacioni në fuqi tashmë është i qëndrueshëm dhe Çdo ndryshim eventual që bëhet, kompania 
merr masat paraprake dhe nuk ka asnjë ndikim në ecurinë ekonomike e financiare të saj.
Në përfundim të raportit të kontrollit, ne si departament mendojmë se Kompania Sigal Uniqa Group 
Austria, ka një gjendje të qëndrueshme financiare dhe garanton një ecuri të mirë të aktivitetit të 
sigurimeve në vazhdimësi. Për të përmirësuar të dhënat e saj në të ardhmen krahasuar me vitin 2018-
të, duke patur parasysh realizimin e një të ardhure neto (fitimi) modest në këtë vit ,vëmendja duhet 
të përqëndrohet kryesisht në uljen e shpenzimeve të aktivitetit.Pasi siÇ edhe u konstatua në pasqyrat 
që dhamë më sipër, shpenzimet kanë qenë në disa elemente  të tyre më të larta. Zërat kryesorë ku 
mendohet që ka vend për përmirësim janë kryesisht shpenzimet e karburantit, shpenzimet për reklama, 
dëmet e paguara etj. Në rezultat duke qenë një shifër e konsiderueshme ka ndikuar edhe shpërblimi për 
menaxhmentin për vitet 2016-të dhe 2017-të.
Ne në vazhdimësi në zbatim të programit të punës të miratuar per vitin 2019-të do të ndjekim e 
kontrollojmë punën e bërë dhe për Çdo ecuri jo normale apo anomali do të jemi korrektë në komunikim 
me ju.
Në vazhdimësi të kontrolleve të bëra nga departamenti ynë në Shoqërinë Sigal Life Uniqa Group Austria, 
po ju paraqesim Raportin e Kontrollit të hartuar për ecurinë në fushën e sigurimit të jetës dhe atë 
financiare gjatë vitit 2018-të

Marrja në Sigurim. Kompania Sigal Life Uniqa Group Austria operon në tregun e sigurimit të jetës, 
me policat e lëshuara për “sigurimi jetës së debitorit”.Duke përgatitur për klientët e saj 7-të lloje të 
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ndryshme policash ,në përputhje me kërkesat e tregut e të klientëve për siguri në jetë debitori, PPIA-1, 
PPIA-2, Mortage, micro me kolateral dhe pa kolateral, SE dhe Micro. Po kështu lëshohen edhe policat 
e sigurimit të jetës në grup, të kombinuar dhe të jetës me kursim. Realizimi i primeve në masën më të 
madhe bëhet nga bashkëpunimi i kompanisë me bankat e nivelit të dytë, të cilat operojnë në Shqipëri. 
Rastet e tjera të marrjes në sigurim kanë të bëjnë me marrjet në sigurim të firmave e kompanive, 
për punonjësit e tyre dhe të organizmave shtetërore, vetëm dhe bashkësigurim me kompanitë që 
operojnë në tregun e sigurimeve. Marrdhëniet e krijuara mes departamentit të marrjes në sigurim dhe 
bankave respektive, kane qenë te rregullta dhe të sakta për Çdo rast marrje në sigurim. E njëjta edhe 
për rastet e marrjes në sigurim të shoqërive e organizmave shtetërore. Policat e sigurimit me afate 
shumë vjeÇare janë rinovuar në kohë dhe ato të lidhura me klientë të rinj sipas afateve të vendosura.
Kontratat e sigurimit të lidhura nga Kompania Sigal Life Uniqa Group Austria ,bëjnë të mundur vetvetiu 
ekspozimin e kompanisë ndaj rrezikut të sigurimit. Por, masat e marra nga drejtuesit e kompanisë 
kanë bërë të mundur ,uljen e këtij rreziku në minimumet e tij dhe gjendja e saj ekonomike të mos ketë 
luhatje e probleme të paparashikuara. Disa drejtime të punës në këtë kendvështrim janë:
- Krijimi i një grupi këshillimi në kompani për të ndjekur herë pas here politika për uljen e rrezikut të 
sigurimit.
- Në rastet me rrezikshmëri të lartë dhe të paparishikueshme, vendimi për lidhjen e kontratave të 
risigurimit me partnerë të besueshëm qoftë me Uniqa Group Austri edhe partnerë të tjerë, gjë që bën 
të mundur uljen në maksimum të rrezikut.
- Rastet e dyshimta dhe me risk duke bërë të mundur kryerjen e analizave mjekësore të klientit në 
organe të specializuara, në të kundërt duke mos e marrë në sigurim.
- Numri i madh i klientëve të marrë në sigurim dhe shumëllojshmëria e tyre e ul ndjeshëm rrezikun 
eventual.
- Kriteret e qarta dhe  të mirëpërcaktuara në policat e sigurimit një element në favor të marrjes në 
sigurim.
- Llogaritjet dhe testet e bëra në vazhdimësi kanë përcaktuar drejt rastet se kur mund të dëmtohet 
kompania.
Të gjitha këto kanë bërë që gjatë vitit 2018-të dhe në vazhdimësi, kompanisë të mos i paraqiten raste 
të ekspozimit ndaj këtyre rreziqeve të marrjes në sigurim, por të ketë një veprimtari normale të saj.
Në punën që bëhet në departamentin e marrjes në sigurim, është mirëkoordinuar puna edhe me 
urdhrat e udhëzimet që vijnë herë pas here nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit 
të Parave, si dhe Autoriteti Mbikqyrës Financiar. Në zbatim të vendimeve dhe udhëzimeve të ardhura, 
punonjësit e ngarkuar ndjekin me përparësi të gjithë të siguruarit të cilët janë pjesë e këtyre udhëzimeve 
duke marrë edhe dokumentacionin e nevojshëm prej tyre. Në fund të muajit përgatiten edhe listat e të 
siguruarve të cilët i përfshin vendimi apo udhëzimi dhe dërgohen në organet përkatëse për verifikim. 
Për këtë qëllim bëhen edhe trajnime e kualifikime me personelin përkatës. Në këtë drejtim themi që 
punohet mirë dhe zbatohen me përpikmëri detyrat e lëna nga kontrollet e ushtruara nga Drejtoria e 
Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Autoriteti Mbikqyrës Financiar.

Aktuaristikë – Statistika. Në llogaritjet e rezervave jane përdorur metodat e njohura e miratuara 
aktuariale, po kështu edhe për rezervat matematikore janë llogaritur sipas standardeve të miratuara. 
Pra janë llogaritur drejt të gjitha shumat e duhura, për rastet e rreziqeve që mund t’i ndodhin kompanisë 
në të ardhmen. E njëjta situatë është edhe për rezervat për dëmet. Janë llogaritur vlerat për dëmet 
e ndodhura por të papaguara si dhe janë vlerësuar dëmet e ndodhura por të pavlerësuara. Të gjitha 
llogaritjet e bëra për rezervat e kompanisë, me pasqyrat përkatëse janë dërguar pranë Autoritetit 
Mbikqyrës Financiar duke marre miratimin përkatës konform udhëzimeve.

Sektori i mbajtjes dhe raportimit statistikor, ka hedhur rregullisht Çdo muaj të dhënat sipas policave të 
shitura konform urdhrave e udhëzimeve të miratuara dhe dërguara nga Autoriteti Mbikqyrës Financiar 
dhe gjithashtu, në perputhje me kerkesat e Uniqa Group Austria. Të gjitha të dhënat e hedhura 
rakordojnë me departamentin e marrjes në sigurim dhe departamentin e financës. Regjistrat mbahen 

në të tri monedhat në të cilat lëshohet polica e sigurimit, në lekë, euro dhe usd. Në regjistër shënohet 
edhe vlera e konvertuar ne lekë me kursin mujor marrë nga banka.

Dëmet e ndodhura e të paguara-Komisionet e agjentëve. Për Çdo dëm të ndodhur, sipas llojit të 
sigurimit në Çdo rast është hapur dosja e dëmit. Kjo dosje përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar, 
sipas udhëzimeve të lëshuara nga Drejtoria për këtë qëllim. Nuk ka asnje dosje me të meta e dobësi. 
Llogaritjet janë bërë konform rregulloreve të lëshuara për këtë qëllim, si për rastet me vdekje dhe ato 
për sëmundje e aksidente. Të gjitha vlerat e llogaritura janë ballafaquar me bankën, e cila ka lëshuar 
policën e sigurimit dhe nuk ka diferenca apo mosdakortësi në këtë drejtim. E njëjta situatë është edhe 
për dëmet e ndodhura në rastet e sigurimit të punonjësve ,të firmave e kompanive të ndryshme. Shumat  
e paguara janë firmosur nga personi përgjegjës në këtë detyrë dhe Drejtori I Përgjithshëm. Me tej është 
bërë pagesa me kalim në llogari nepërmjet bankës.

Departamenti i Financës. Mbajtja e kontabilitetit është bërë konform planit unik kontabël të miratuar. 
Gjithashtu përgatitja e pasqyrave financiare, është bërë konform standardeve ndërkombëtare të 
raportimit financiar SNRF. Kjo bën të mundur për një gjykim dhe vlerësim të drejt të gjendjes financiare 
të kompanisë, si gjatë periudhave ushtrimore dhe në fund të vitit financiar. Llogaritë janë prekur drejt 
dhe pasqyrojnë saktë aktivitetin financiar të kompanisë, në mbylljen e bilancit financiar në fund të vitit.
Në këtë raport kontrolli përgatitur nga ana  jonë ,konstatojmë se nga ana e departamenteve të Sigal 
Life Uniqa Group Austria është punuar mirë e saktë. Të dhënat e pasqyruara paraqesin gjendjen reale 
të kompanisë. Bilanci Financiar ,pasqyron në mënyrë të vërtetë rezultatin financiar të kompanisë dhe 
gjendjet e llogarive të saj me date 31 dhjetor 2018. Nga Departamenti i Kontrollit në vazhdimësi do të 
shohim punën e kompanisë dhe ecurinë e saj dhe do të informojmë në Çdo moment nëse do të ketë 
probleme apo të meta në punën e saj.

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT 
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RAPORT PËR VLERËSIMIN E RREZIQEVE.

Përmbledhje
Përshkrim i provës së rreziqeve të sigurimit dhe rreziqeve të shpenzimeve në sigurimet e jo -jetës.

KUADRI I ADMINISTRIMT TË RREZIKUT
Kompania ka ngritur strukturat përkatëse përgjegjëse, të krijuara për të ushtruar funksionin e adminis-
trimit të rrezikut me qëllim vlerësimin, pranimin dhe administrimin e rrezikut. Këto struktura janë:

- Bordi I Drejtorëve që përbëhet nga Drejtori I Përgjithshëm, Zv Drejtori I Përgjithshëm, Drejtori i 
Departamentit të Marrjes në Sigurim
- Risk Menaxher Responsible person
- Compliance 

KATEGORITË E RREZIQEVE
2.1 Rreziqet e sigurimit

Rritje e UPR.
Rritje e RBNS
Rritje e dëmeve të paguara.

2.2 Rreziqet financiare
Rritje e shpenzimeve operative të Kompanisë për arsye të ndryshme.

KUADRI I RAPORTIMIT
Metodologjia e miratuar për vlerësimin dhe klasifikimin e rreziqeve dhe kryerjen e provave të rezis-
tencës është:
Llogaritja e nevojave për kapital shtesë në rast se gjatë vitit të ardhshëm, ndodhin të gjithë skenarët e 
menduar të situatave katastrofike, epidemike dhe të krizave financiare.
Llogaritjet janë berë mbi bazë skenari.
Më poshtë tregohet si janë zgjedhur skenarët e mundshëm të rrezikut.

RREZIQET DHE ADMINISTRIMI I KAPITALIT
4.1 Rreziqet e sigurimeve
Skenari 1: Ështe supozuar që gjatë vitit të ardhshëm do të ketë një rritje të ndjeshme të frekuencës së 
dëmeve dhe inflacionit të dëmeve. Të dy këta faktorë do të prekin të gjithë portofolin (të gjitha LoB). 
Mendohet që një situatë e tillë mund të ndodh 1 herë në 50-të vjet (probabilitet 2%). Ndikimi do të 
jetë:

Rritje e UPR.
Rritje e RBNS

Skenari 2: Një katastrofë natyrore që dëmton masivisht pronat e siguruara. LoB I prekur do të jetë 
portofoli I Zjarrit. Mendohet që do të kemi 2 -fishin e numrit të dëmeve të paguara dhe rritje me 50% 
të dëmit mesatar. Një situatë e tillë mund të ndodhë 1 herë në 100 vjet (probabilitet 1%). Ndikimi do 
të jetë:

Rritje e dëmeve të paguara për portofolin e Zjarrit.
Skenari 3: Nje krizë financiare që sjell mosplotësimin masiv të kontratatave. Portofoli I prekur do të 
jetë portofoli I garancive (ofertë + kontratë). Mendohet që do të paguhen dëme për 2% të të gjitha 
kontratave në fuqi, me rritje 10% të dëmit mesatar. Një situatë e tillë mund të ndodhë 1 herë në 100 

vjet (probabiliteti 1%). Ndikimi do të jetë:

Rritje e dëmeve të paguara për portofolin e Garancive.
Skenari 4: Epidemi masive që sjell sëmundshmëri në nivele të larta. Portofoli I prekur do të jetë 
Shëndeti. Mendohet që do të paguhen dëme për 70% të të gjitha kontratave në fuqi, me rritje 50% 
të dëmit mesatar. Një situatë e tillë mund të ndodhë 1 herë në 100 vjet (probabilitet 1%). Ndikimi do 
të jetë:

Rritje e dëmeve të paguara për portofolin e Shëndetit.
Skenari 5: Në krizë financiare që sjell mosplotësimin masiv të kontratatave. Portofoli I prekur do të 
jetë portofoli I Mallit në Transport. Mendohet që do të paguhen dëme për 15% të të gjitha kontra-
tatave në fuqi (ose 1.5 fishin e numrit të dëmeve të paguara), me 50% rritje të dëmit mesatar. Një 
situatë e tillë mund të ndodhë 1 herë në 100 vjet (probabilitet 1%). Ndikimi do të jetë:

Rritje e dëmeve të paguara për portofolin e Mallit në Transport.
4.2 Rreziqet financiare
Skenari 6: Rritje me 10% e shpenzimeve operative të Kompanisë për arsye të ndryshme. Kjo nuk 
përfshihet në Rreziqet e Sigurimit.
4.3 Kërkesat për kapital për një rritje të rezervave për primin e pafituar (KKupr) (Skenari 1)
Ne këtë rezervë ka 2 rreziqe: Rreziku Parametrik (Parameter) dhe Rreziku I luhatjes (volatility).

4.3.1 Rreziku parametrik
Periudha mesatare e rrezikut të mbetur është marrë 6-të muaj. Frekuenca e dëmeve është menduar 
se do të rritet me 10% në vit dhe inflacioni i dëmeve do të rritet me 2% në vit. 
Kërkesa për kapital për efekt të rrezikut parametrik llogaritet:

       (1)

f= frekuenca
i= inflacioni

4.3.2 Rreziku I luhatjes (volatility)
Rreziku I luhatjes, paraqet pasigurinë mbi ecurinë e biznesit për periudhën për të cilën është mbajtur 
rezerva UPR.
Kërkesat për kapital për rrezikun e luhatshmërise llogaritet:

(2)

n= numri I pritshëm i dëmeve për vitin e ardhshëm
m= dëmi mesatar i pritshëm për vitin e ardhshëm
v= koeficienti i variacionit të shpërndarjes së dëmeve për vitin e ardhshëm
Kërkesa për kapital për rritje te UPR si pasojë e 2 rreziqeve te mësipërme është:

(3)

Kërkesat për kapital për rritje të rezervave (KKrez)
Për rezervat, faktorët e rrezikut janë dëmi mesatar, inflacioni i dëmeve dhe historiku I pagesave. 
Nëpërmjet llogaritjes së devijimit standard (S) synohet të matet UNCERTAINTY.
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Për një LoB, devijimi standard llogaritet si më poshtë:

(4)

c= pjesa e ceduar në risigurim (llogaritet si raporti ndërmjet shpenzimeve të risigurimit me primet 
e shkruara.
u= dëmet e paguara
   = devijimi standard
a= pjesa e LoB brenda kompanisë. Llogaritet si raporti I primeve të LoB me primet e kompanisë
f = rezervat për dëmet pezull
p_kom = primet e kompanisë
P_lob = primet e LoB
Totali për Kompaninë:

(5)

Kërkesat për kapital llogariten:

(6)

Kërkesat për kapital për rrezikun e katastrofave (KKkat) (Skenari 2 – 5)
Kërkesat për kapital llogariten:

(7)

Nevojat e përgjithshme për kapital për rrezikun e sigurimit janë:

(8)

Kërkesat për kapital për rrezikun e shpenzimeve (KKexp) (Skenari 6)
Qëllimi është që të provohet rreziku i rritjes së shpenzimeve, për arsye të ndryshme me 8%. 
Mendohet që një situatë e tillë mund të ndodhë 1 herë në 50-të vjet (probabilitet 2%).

(9)

PLANET E VIJUESHMËRISË SË VEPRIMTARISË DHE PERBALLIMIT TË SITUATAVE TË 
PAPARASHIKUARA

Për të siguruar vijueshmërinë e veprimtarisë, për të përballuar situatat e parashikuara më sipër, 
për të rifilluar veprimtarinë pasi rreziqet e mësipërme të jenë materializuar apo ngjarjet me efekt 

të dëmshëm të kenë ndodhur, Kompania ka marrë masat për sigurimin e kapitalit shtesë që do të 
nevojitet për këtë qëllim.
Rezultatet e testimeve janë si më poshtë:
Kërkesa për Kapital shtesë është:

REKOMANDIMET DHE MASAT
Strukturat përkatëse përgjegjëse, të krijuara për të ushtruar funksionin e administrimit të rrezikut 
me qëllim vlerësimin, pranimin dhe administrimin e rrezikut, raportojnë periodikisht për rreziqe 
me vlerë të madhe, që mund të ndikojnë në aktivitetin e ardhshëm të kompanisë.

PERFUNDIMI
I marrë veÇmas, secili skenar mund të ndodhë 1 herë në 50-të vjet (probabilitet 2%) ose 1 herë 
në 100 vjet (probabilitet 1%). Në përgjithësi, probabiliteti që të ndodhin të gjithë skenarët brenda 
vitit të ardhshëm, është shumë I vogël (I papërfillshëm). Kompania ka marrë masat për sigurimin 
e kapitalit shtesë që do të nevojitet për këtë qëllim.
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OBJEKTIVAT  / Forecast 2019

13,954,034 1,183,251,000 1,821,600 169,219,000

1 Zjarri / Fire 8,256,743 663,000,000 669,600 143,338,000
2 G. Kontrate / Contract Guarantee 694,469 76,500,000 88,000
3 G. Oferte / Offer Guarantee 65,345 4,080,000 33,000
4 CAR 1,470,595 163,200,000 88,000 5,460,000
5 Pergjegjesi / Laibility 2,381,353 204,000,000 432,000 20,421,000
6 Banka CIS-CIT 1,060,124 72,420,000 486,000
7 Bujqesi & Blegtori / Farming insurance 25,404 51,000 25,000

30,909,587 2,217,000,000 5,982,650 452,027,000

1 TPL 24,352,059 1,710,000,000 5,182,650 345,146,000
2 Kufitare 1,647,884 102,000,000 800,000 2,414,000
3 K. Jeshil 4,909,645 405,000,000 104,467,000

3,285,151 180,000,000 1,016,500 51,754,000
1 Kasko / CASCO 3,285,151 180,000,000 1,016,500 51,754,000

6,699,544 396,500,000 2,273,450 78,877,000

1 Shen. Udhetim / Travel insurance 1,090,726 70,000,000 234,600 18,520,000
2 Shendet Privat / Private health 4,178,850 280,000,000 1,909,200 3,068,000
3 Aks. Personale / Personal Accident 1,429,968 46,500,000 129,650 57,289,000

1,485,111 154,000,000 107,000 9,669,000

1 H & M 71,349 9,000,000 0
2 P & I 79,277 10,000,000 0
3 Mall Transport / Cargo 517,931 32,000,000 107,000 9,669,000
4 Avione / Aiation insurance 816,553 103,000,000 0

56,333,428 4,130,751,000 11,201,200 761,546,000

1 Life Regular Premium 6,955,087 448,153,000 1,080,700 142,753,000
2 Life Single Premium 2,058,884 257,088,000 0 1,277,000

9,013,971 705,241,000 1,080,700 144,030,000

0 0 0 0

Grupi 
Group (EUR)

Buxheti për vitin 2019 Sigal Grup

AL (ALL) KS (EUR) MK (DEN)Produktet e sigurimit
Type of insurance

SHAFP

TOTAL JETA
TOTAL LIFE INSURANCE

PASURIA        
Property

MOTORIKET E DETYRUESHME                        
MTPL

MOTORIKET VULLNETARE 
Voluntary Motor Insurance

SHENDETI 
Health

MARINA E AVIACIONI         
Marine and Aviation

TOTAL SIGAL JO-JETA
TOTAL SIGAL NON LIFE

WE ARE
SIGAL UNIQA

No. o Offices

Group

AL

KS

MK

859

398

126 

335 

Employees and Agents

Group

AL

KS

MK

1413

725

191

497

No. of Contracts

Group

AL

KS

MK

711,357

433,049

79,296

199,012

Premium Volume (Euro)
Group

AL

KS

MK

65,652,000

39,649,000 

11,366,000 

14,637,000

WE are the leading insurance company in the Albania, where we 
lead the  insurance market since 2002, having an average of 30% 

of the market.

SIGAL UNIQA Group is a large family with over 1500 employees 
and agents serving 1 million customers in three countries: 

Albania, Kosovo and North Macedonia.

SIGAL UNIQA is one of the largest financial groups in the region, 
consisting of 7 insurance companies and 1 private pension fund 
and owns 121.2 million Euros of assets, counts over 65 million 
Euro written premiums for 2018 and about 300 million Euros 

paid damages among years.
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Head Office
Tirana, Albania
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0.8 million 
customers in EE

3.2 million  
customers in CE

0.4 million  
customers in Russia

3.6 million  
customers in Austria

2.1 million 
customers in SEE

The pin shows the market position in the  
relevant country.
1)  Market position in Russia relates solely to 

life insurance.
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11WHO ARE WE?

  Central Europe (CE)

  Eastern Europe (EE)

  Southeastern Europe (SEE)

  Russia

Dear readers,

For SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Annual Report 
2018 is like a fi nancial DNA test. It is our visionary, 
strategic and fi nancial foundati on. A cornerstone 
of the past and a bridge to the future. This is 
an accountable report for our shareholders and 
strategic partners. All our energy and dedicati on 
is in our forward-looking plans in the 2019s. 
A promising future that will be even more 
interesti ng for our industry than the year left  
behind, especially because we are all involved 
in the complexity and speed of the changes that 
surround us and are becoming ever greater than 
ever before.

I and my colleagues from the SIGAL UNIQA group 
management board belong to a generati on who 
had more ti me in her youth to make projecti ons 
and long-term plans for the 30 or 40 years 
that would come where things were sti ll very 
traditi onal , using fi xed ways of thinking and 
approaching the phenomena surrounding our 
lives and aff airs. But nowadays, this opti on does 
not exist anymore because we not only have 
to be visionaries for the next 30 or 40 years, 
but we must be absolutely visionary for every 
5 year old wandering around us because the 
pace of life and change today is this. In order 
to keep the speed that is being dictated by us 
day by day, informati on technology and digital 
transformati on has capillaryly aff ected all the 
methods of doing business and doing business by 
turning the way of working.

These fundamental transformati ons have made 
us all, SIGAL UNIQA, our strategic partner UNIQA 
Insurance Group, our investors, partners and 
customers, to all join in a common vision to 
capture our “technology train” if we want us to 
take with you in the future. Because we have over 
1 million faithful customers in Albania, Kosovo 
and North Macedonia, as well as investors who 
trusted us as leaders of SIGAL UNIQA and our 
dedicated employees to bring you all in our future 
digital joint of the XXI century.

SIGAL UNIQA Group Austria
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Dear ladies and gentelman,
Dear shareholders,
With 2020 approaching, our long-term strategic 

programme, UNIQA 2.0, which we presented to you 

in the middle of 2011, is slowly coming to an end. 

The penultimate full financial year for UNIQA 2.0 was 

2018, which was a solid year:

Firstly, we are continuing to keep a watchful eye on 

the solid foundation that is our “common UNIQA 

House”1), i.e. our balance sheet and our capital 

position. Our sol-vency capital ratio (SCR) remains 

– also compared inter-nationally – at a strong 248

per cent. Our even stricter internal measure, the 

economic capital ratio (ECR), is at 205 per cent, well 

above the defined target range of 190 per cent. As a 

result, UNIQA now has surplus capital amounting to 

around €700 million. We would like to use it to invest 

in sustainably profitable growth; inorganic growth 

would also be an option, but not at any cost. In 

terms of premiums, we clearly prefer disciplined yield 

optimisation over simple growth. If it is not possible 

to invest in inorganic growth under sensible financial 

conditions, we shall also provide you with alternatives 

on how to allocate the funds when we present our 

future strategy for 2021 and beyond.

 Secondly, we are making progress on our five Group 

initiatives, which form the “first floor” of our “House”:

In 2018, our Group’s changes in premiums were 

better than anticipated, with a slight increase 

of 0.3 per cent in our three business lines  

(property and casualty insurance, life insurance and 

health insurance). The technical result is also higher 

than that of last year. This is because we are disciplined 

in terms of cost management and underwriting, 

and have experienced a year featuring low levels of 

natural disas-ters. Our net combined ratio, one of our 

most important financial indicators, reached 96.8 per 

cent and continues to improve, thus progressively 

approaching our objective of 95 per cent in 2020.

As our capital earnings have developed according 

to plan, including the extraordinary income of €47.4 

million from the sale of our participation to Casinos 

Austria, our net earnings before taxes have increased 

to €295 mil-lion. Another added bonus is that the 

contributions of our subsidiaries in CEE are increasing 

step by step and in line with our strategy. For reasons 

related to diversi-fication, we would like to develop a 

second geographical powerhouse over the next few 

years in addition to our high-performing Austrian 

subsidiary. With a tax rate of around 20 per cent, our 

net income has risen to €243 mil-lion. For this reason, 

at our annual general meeting we will suggest that 

dividends to shareholders be raised by 2 cents to €0.53 

per share. As a result, the pay-out ratio will fall to 

approximately 67 per cent.

Thirdly, we are working intensively on the optimisation 

of our investment and human resources, located 

on the “second floor” of our “House”. This “floor” 

symbolises the future of our industry: AI-related 

innovation, robotics, digital offers for customers and 

new business models. Not only do we have to finance 

these developments with income generated through 

our basic business, but these are developments which 

also regularly demand the valua-ble knowledge and 

precious time of our employees on the “first floor”. 

However, if these employees dedicate most of their 

time to daily business or the multitude of regulatory 

requirements such as IDD, the GDPR or  IFRSs  9/17, 

accounting standards that will be bind-ing from 2022, 

there will be a delay in implementing these innovative 

projects, or they will not be imple-mented to the 

fullest extent.

Which is why we are 

looking to optimise our 

large project portfolio 

and to find a good mix 

of projects addressing 

regulatory requirements, 

investments for our 

business operations and 

real projects for the future. 

This is something we do 

literally every single day. In 

this con-text it was a blow 

to us when Alexander 

Bockelmann, the member 

of our Group Executive 

Board who was in charge of Digitalisation until the end 

of January 2019, transferred to an international Swiss 

competitor. But that demonstrates the challenge we 

are facing: on the one hand, our company boasts many  

exceptionally talented employees from around the 

globe, but on the other hand we will have to offer 

them even more leeway as well as better options for 

personal development. What preoccupies me the most 

is the question as to how we can comply with all the 

regulatory requirements ef-fortlessly and excellently 

whilst conducting our core business as effortlessly 

and excellently as possible and still have enough 

resources to allocate towards innovative projects that 

really benefit our clients. This also worries me because 

change is occurring faster and faster, meaning that we 

must noticeably pick up our pace if, in the digital era, 

we are to remain relevant to our customers.

In the last full year of UNIQA 2.0, our long-term  

strategic programme, we are working intensely on 

that very sub-ject: our future. We will be presenting 

you with the de-tailed version of these plans in the 

middle of 2020. With  “Performance Gap” as our 

motto, we are working on significantly improving 

our profitability, our ROE and our ability to pay out 

dividends sustainably. Simply put, the production and 

sales costs of our products are currently too high due 

to deliberately accelerated investments in the future 

viability of our company that started in 2016. At 25.9 

per cent, our cost ratio is above that of our global top 

peers. We want to lower it progressively and sustainably 

without making poor 

savings-related decisions 

about the most important 

investments in our future. 

At the same time, we are 

using “Opportunity Gap” 

as a motto to work towards 

offering our customers more 

inno vative solutions relevant 

to them more quickly, 

particularly in the field of 

healthcare. Our vision is to 

develop into an integrated 

health provider step by 

step. Finally, ladies and 

gentlemen, for the seventh 

year in a row I would like to reiterate our intention to 

continue to pay out a higher dividend per share every 

year – on the basis of continuously growing income, 

our extremely strong capital position and sustainable 

cash f low. At the same time, I would like to thank 

you on behalf of all our employees for your interest  

in our exciting and exceptionally well-positioned 

company. My colleagues from the Manage ment Board 

and I wish to tackle the challenges ahead optimis-

tically and to shape the future of our company in a 

daring way. We continue to delight in doing whatever 

we can to ensure that not only our customers, but 

also especially you as a shareholder benefit from safer, 

better, longer living.

Andreas Brandstetter 

CEO of UNIQA Insurance Group AG

FOREWORDS

Andreas Brandstetter
CEO of UNIQA Insurance Group AG
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Dear partner and clients,
The year 2018 was a very successful and successful year 
for SIGAL UNIQA. I have the full confidence that we are 
walking safely in the vision and our steps ahead, above 
all our numerous competitors in the insurance sector, 
to leave behind the old ways of doing business and our 
strategy through modernization, evolution , revolution 
and technological innovation, as well as the digitalisation 
and automation of online security automation, with a 
solid financial package, leading the Albanian insurance 
industry forward in the 21st century

This year also marked the 19th anniversary of the 
foundation of SIGAL UNIQA at the close of our nearly 
two decades long journey, but filled with achievements, 
successes previously apprehended in the way of thinking, 
planning and business model in Albania, in general, and 
in the insurance industry, in particular, but also with many 
new challenges and trails. Today, on behalf of all staff, 
board of directors, strategic partners and dedicated sales 
chain agents, I am proud and happy to say that on our 
journey of “One thousand and one nights of labyrinths of 
successes and challenges “, The magic phrase of” Hapu 
Sezam “, we did.

We have always come out and continue to be in charge of 
security operations and security activities in the country. 
Because we offer the highest quality services to our clients 
and business partners; because we have the trust and 
loyalty of our clients and partners, to what we do and 
the very serious work we do is already a mission of our 
own lives; because we consider our clients and business 
partners as equal and ally; because we dedicate to each 
of them individual, correct and transparent attention to 
their security needs; because we are always there and 
whenever our customers and partners need us and we 
have been just one click away from online insurance for 
everyone since 2015.
And because we do not only want to be the best, but 
because we want to be always the best; because we are 
impatient, we continue to learn and grow in every step 
we take, and these are the reasons that make us say that 
beyond what we have achieved, we are still in our first 
steps; because our ideas and vision never sleeps but keeps 
watch on the latest trends in the development industry 
to provide our customers with the best global and 
European standards; because we know how to choose the 
most well-prepared staff in the market, giving them the 
opportunity and support in their further professional and 
personal development; because we know how to manage 

new talents, melting them together with our knowledge 
of our nearly 20-year capacity in the market; because in 
us the cloud rises above relying on our solid foundations; 
because we have the best leadership; and because we have 
the energy and the love to do in everything we do. The 
story we have written in the insurance industry is a very 
clear witness to this.

Looking at our future and the insurance industry, digitization 
has brought about changes and transformational 
challenges for all types of industries, in general and for 
the insurance sector, in particular. We are doing this by 
melting and combining the evolution and technological 
revolution that surrounds us and directly affects us. We 
are not just astonished by the vortex of technological-
digital transformation, but since 2016, together with our 
strategic partner of one of the most powerful financial 
groups in Austria and Central and Eastern Europe, the 
Austrian insurance giant UNIQA Insurance Group, which 
has launched an investment package of 500 million Euros 
for digitalization of all our operations by 2025, where we 
participate as SIGAL UNIQA at the same time in Albania, 
Kosovo and in North Macedonia.

As above, we, as SIGAL UNIQA in Albania and beyond in 
the region, have anticipated the emergence and rise of a 
new generation of potential consumers who have never 
known a world without internet (those born after the ‘ 
90’s) or without access to mobile phones connected 24/7, 
days of week with full and active access to all potential 

digital networks. In this regard, the statistics and market 
measurements show that 50% of the younger generation 
just opened the first action they are doing is online access 
to all digital platforms that for them is just a click.

Being ahead of this so interesting and complex industry 
that never sleeps is the strategy and planning that we are 
leading to overthrowing the traditional business dynamics, 
not in the near future, let’s say 20-30 years, but now, the 
future is at the doorstep and we are ready to welcome it.

To achieve this, we are designing and developing a variety 
of product and service packages for all classes of insurance, 
not doing the same as it was done for years - the product 
was developed internally and then launched into the 
market but we are was dictated in record time by the needs 
and expectations of our clients and partners. This makes us 
proudly say that we have the potential of being the first 
because our focus is the customers and the prospect that 
drives our visions is “from the outside inside”, ie from the 
client to the company and not vice versa as in the old days.

Being innovators in what we offer and the way we offer it 
makes our customers and partners trust and be loyal to our 
relationship to guarantee a safer, better, more peaceful, 
and more secure future healthy.

Although our subject is information technology and 
digitalisation, giving priority to the “brain technology” of 
new generations that have been able to find and access 
online from the SIGAL UNIQA application on their mobile 
phones and copiers since 2015 we can not by no means 
bypass the needs of older generations. They do not have 
this knowledge and technological training and therefore 
require to have a direct relationship with the 8th life and 
non-life insurance company and one pension fund, with 
over 1,500 employees and agents, in over 900 offices, 
in three countries where we operate in Albania, Kosovo 
and North Macedonia. We continue to advise them 
face to face whenever they need our services. Because 
we communicate with everyone, we cover them all and 
because we are interested and committed to all of you.

We continue to preserve our competitive advantage by 
being the largest and most trusted Albanian insurance 
market leader, with 30% of this market. Our processes 
are efficient and effective; we have eliminated from our 
way of doing business idle bureaucracies, lost time, and 
less spending for everyone. We did this by opening for the 
first time in Albania the first and only ‘Assistance Office’ 
for Automotive Accident Damaged ‘, providing citizens 
with legal assistance in real time by cutting them time and 

bureaucracies across offices and courts.

We are proud to have become the first “Technological 
Insurers” in the Albanian insurance market and this will be 
our future legacy.

During 2018 we worked intensively as a collaboration of 
technical staff with IT and marketing staff to also close 
technology-oriented re-development and digitalization 
of all our security products and services that will be 
launched officially online during the first 6 months of 
2019, with the main priorities in our focus on raising 
premiums on voluntary insurance other than compulsory 
such as asset security, micro businesses / SMEs, securing 
public responsibilities , the provision of professional 
responsibilities - compulsory under the applicable national 
and voluntary legislation - such as pharmacies, dentists, 
notaries, lawyers, engineers and architects, as well as 
providing housing and shared facilities within the new 
administration law common areas in the community.

Moreover, we are lobbying with Albanian institutions and 
other insurance companies to make the contribution of 
people legally to private retirement. And we are doing 
this in parallel through awareness-raising and information 
work on our culture, mentality and private pension 
practices as the only security and guarantee of the retired 
future.

Thanking you all for the confidence you have in us for 
almost two decades. We have opened the insurance 
“Sezam” together. I also have the full confidence in our 
potential and capacity to travel together in a new era 
under the good spirit and passion of the team I lead with 
pride.

Sincerely,
Avni PONARI
CEO of SIGAL UNIQA Group Austria

FJALA PËRSHËNDETËSE

Avni Ponari
CEO of SIGAL UNIQA Group Austria
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Bordi Mbikëqyrës 
SIGAL UNIQA Group Austria
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Chairman of Supervisory Board of SIGAL UNIQA 

CEO of UNIQA Insurance Group

Erhard Busek
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Wolfgang Kindl
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Board of SIGAL UNIQA, 
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Gerald Mueller 
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Martin MATA
Member of Supervisory 
Board of SIGAL UNIQA

Group of SIGAL UNIQA

ALBANIA KOSOVO MACEDONIA

SIGAL UNIQA Non Life & 
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Today we are living in a colourful world which is 

changing at a staggering speed. We all know that 

we still have some catching up to do in order to 

achieve and meet the demands of a European 

financial services provider aggressively competing 

globally in the 21st century. 

SIGAL UNIQA is very important to us. More or less 

our mission in life. Because we believe that it is a 

privilege to be able to work for the life insurance, 

property and health of our clients in Albania but 

also in Kosovo and North Macedonia. Because our 

business is by people for people. And because we 

are determined to invest the time and years that 

we have left in this world in something meaningful 

for our common future. “Growing and belonging” 

is what interests’ people according to motivational 

researches. SIGAL UNIQA is committed to offer 

exactly that. 

We aspire that our clients enjoy a safer, better 

and longer life by inspiring confidence in SIGAL 

UNIQA through inspiring confidence in UNIQA, 

actively shaping their future, providing them 

with straightforward service and products of the 

highest quality possible as well as delivering on our 

promises. 

We work and struggle to improve on daily basis 

because we take our work and commitments very 

seriously at maximum every day and we do that by 

trying to live truly sustainably in every respect. 

PERMBLEDHJE
VALUES AND PRINCIPLES HIGHLIGHTS OF 2018

With its motto: ‘think that the great ideas illuminates 
the road’, this forum gathered together over 120 
CEOs and Chairman of Boards from 16 European 
countries, in Tirana. More specifically, discussions 
were held on the progress, objectives and 
benchmarks of UNIQA Group in all the states where 
the giant of insurances operates, including Albania 

UNIQA International Forum
through SIGAL UNIQA Group AUSTRIA. The meeting 
was greeted by the Mayor of Tirana, Mr. Erion Veliaj 
who welcomed the participants by emphasising the 
great potential of Tirana and all over Albania as well 
as SIGAL UNIQA’s role in the economic development 
and social responsibilities in Tirana and wider. 
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INSPIRE
We are interested in people. 

SHAPE THE 
FUTURE

We continue to develop. 

ARE 
STRAIGHT-
FORWARD

We are honest and direct. 

DELIVER
We want to win.

The penultimate sentence is our mission; the last one 
summarises our four corporate values. They are our 
credo, the guideline for our daily actions. But they
are not worth the paper that they are printed on if we 
as a team of 20,000 employees do not really live by
them. And we do not manage to live by them every day.
Because sometimes we make mistakes, sometimes we
are not careful, sometimes we are poorly organised,
sometimes we are tired. 

But we learn from that. We struggle to improve on a 
daily basis. And because we take our commitments se-
riously every day, we also try to live truly sustainably. 
We do not want to buy our way out of our responsi-
bilities with inscrutable tables, padded statistics and 
questionable certificates. Rather, we want to fulfil the
eternal raison d’être of good insurance: namely, to en-
sure sustainability in every respect.

Here are few key points:

Our Code of Conduct outlines our corporate
culture and governs our responsibility to our
customers, business partners, shareholders and
also our relationships with each other.

We always want to be there for our custom-
ers and provide them with excellent service
whenever they need us. That’s why we address 
rapid technological change as well as civic,
demographic and social shifts.

We are refining our investment strategy
especially with regard to sustainably orient-
ed investments and, in doing so, taking into
account the goals of the “People, Planet &
Profit” model. Investing in companies that
directly generate economic or social bene-
fits through their environmentally or socially
responsible products is becoming more and
more important for us.

In times of quickly changing customer expec-
tations and rapid technological developments, 
we are deliberately investing in the long-term, 
sustainable transformation of our corporate
group into an integrated service provider –
even at the expense of short-term revenue. In 
2016 we enacted a €500 million investment
programme.

Our civic engagement focuses particularly
on helping youth and people who are disad-
vantaged.

1

2

3

4

5

OUR COMPANY’S MISSION STATEMENT
Four values drive all of our actions:
we inspire, we shape the future, we deliver and
we are straightforward. [GRI 102-16]

WE
enable our customers to enjoy 
life because we help them live 

safer, better and longer. 

Dear Readers, our first sustainability report gives
you an overview of our work in sustainability man-
agement. We hope you enjoy reading and thank
you in advance for your suggestions or comments
(andreas.brandstetter@uniqa.at)!

Sincerely,

Andreas Brandstetter, Kurt Svoboda
Erik Leyers, Alexander Bockelmann, 

Wolfgang Kindl, Klaus Pekarek

VALUES AND PRINCIPLES 
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19th anniversary of SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
founding. On this occasion, it was organised a staff 
meetings at Hotel Sky, in Tirana, where the Chief 
Executive Officer, Mr Avni Ponari, unfolded the 
companies’ programme for 2018, which coincides 
with the 20th anniversary of SIGAL UNIQA. This 
occasion was than crowned with a gala evening 
on 20th February 2018. On the very same day 
prizes on the best idea of the spot on online 
purchase of household insurance, whereas the text 
of the advertisement which won the first prize was 
then produced into an advertisement which was 
broadcasted almost in all TV channels in Albania. On 
this special occasion, the staff presented to the CEO, 
Mr. Ponari as a sign of appreciation and recognition a 
collection of 1999 works of arts. 

Meetings of 6 month and 8 month analyses as well 
as the Regional Meeting of SIGAL UNIQA Albania, 
Kosovo and North Macedonia organised in Marvovo, 
Durrës and Tirana with the participation of heads 
of companies, department directors and managers 
of SIGAL UNIQA in Albania, Kosovo and North 
Macedonia and of all Bruch Directors and agencies 
of SIGAL UNIQA from all the cities of Albania. The 
key notes of these meetings were the achievements, 
objectives, clients, quality and correctness of services 
toward the clients, claims payments in due time, 
challenges of the Albanian market and in the region, 
as well as the latest innovations and investments in 
technology with the emphasis that SIGAL UNIQA is 

the first insurance company that introduced to the 
market the ONLINE insurance with a click at www.
sigal.com.al. SIGAL UNIQA since 2002, leads the 
insurance market with over 35% of the market share 
where 11 Life and Non-Life Insurance Companies 
operate in Albania. SIGAL UNIQA has 17% of the 
regional market share, whereas it is ranked as the 
first in the Albanian market (over 35%) and in 
Kosovo (over 16%). SIGAL UNIQA is the only leading 
company licensed for all classes of insurance, with 
42 products in the market, part of UNIQA Insurance 
Group, the leading company in Central and Eastern 
Europe in the areas of insurances and investments. 

SIGAL UNIQA Group financial meetings

19 Years of SIGAL

Bordi Drejtues i Groupi SIGAL UNIQA
Shqipëri - Kosovë - Maqedoni

The Chief Executive Officer and at the same time 
as Honorary Council General of Japan in Albania, 
Mr. Avni Ponari is honoured with the award of 
“Justinian the Great” by the Albanian Monarchy 
Academy with the motivation, “For his notable 
contributions as Honorary Council General of 
Japan in Albania (since 2009, in two mandates) 
in the development of the very good diplomatic, 
economic, trade, and cultural relations among the 
two countries as well as the exchange of cultural 
ideas, business, tourism promotion etc., between 
this monarchic friend of both Albania and Kosovo.  

SIGAL UNIQA organised on 8th March, in Corfu, a joint 
meeting with the participation of all women and young 
girls working for SIGAL UNIQA which compose around 
50% of labour forces of our company. Mr. Avni Ponari 
highly appreciated the work and achievements made 
by women and young girls employees part of the larger 
team of SIGAL UNIQA Group AUSTRIA who make up 
around 50% of the companies contributing in different 
levels such as specialists, second level manager and 
senior managers heading the leader, the biggest and 
most reliable insurance market in Albania. Furthermore, 
this serves as an indicator of SIGAL UNIQA’s priority and 
support of these employees for their added value to the 
company.  

International awards 

SIGAL UNIQA was awarded as “The best 
business of 2018” by the Chamber of 
Commerce and Industry of Tirana, Tirana 
for our dedication towards the client, 
the correctness, and payment of claim in 
due time. SIGAL UNIQA has been award-
ed continuously by Albanian and interna-
tional financial institutions with prizes on 
our quality, innovative products, cor-
rectness toward our clients, as the best 
business, good leadership, as the mops 
reliable brand and much more. 

CEO of SIGAL UNIQA Mr. 
Ponari is honoures with the 
award of  “Justinian the Great”

SIGAL UNIQA organased a 
joint meeting with 
participation of all women 
emplayees

We have been ranked at Super Brand 2018 by 
Super Brand. 
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UNIQA Insurance Group
Vienna, Austria

UNIQA Group is one of the leading insurance groups in its two core markets: 
Austria and Central and Eastern Europe (CEE). Around 19,000 employees 
and exclusive sales partners serve 10.1 million customers across 16 countries. 
Commanding a market share of around 22 per cent, UNIQA is the second 
largest insurance group in Austria. In the CEE growth region, UNIQA is 
present in 15 markets: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
the Czech Republic, Hungary, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Poland, 
Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine. 

Think

Think
longer
safer, better,

living.

71%
UNIQA 
Austria

29%
UNIQA  

International

Balanced 
portfolio …

… in the core markets of Austria
and CEE

27%
Life insurance 

52%
Property and  
casualty insurance

21%
Health 

 insurance
Premium distribution

UNIQA - One of the
Leading insurance Groups in 

Central and Easter Europe 
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Mr Avni Ponari, Chief Executi ve Offi  cer of SIGAL 
UNIQA Group AUSTRIA was invited to 55news.al 
to discuss on the “Fund of Compensati on for the 
Insurance Market in Albania.” 

SIGAL UNIQA in collaborati on with “Vespa Club 
Tirana” & “Vespa Club Bari” promoted Albania 
with the marathon “Giro Dei Tre Mari Albania” for 
all lovers of Vespa motor with the parti cipati on of 
250 citi zens from all over the world; 

SIGAL UNIQA organises at TEG Business Centre 
the Campaign “SIGAL house” for the insurance 
of school pupils and university students which 
was extended with adverti sements in nati onal 
and local TV channels, in digital networks, and in 
universiti es; 

Products and services promoti on of SIGAL UNIQA 
in the TV Show “E diela shqiptare” (The Albanian 
Sunday) focused on claims and the private 
pension; 

Check-In TV Show this ti me goes to UNIQA Vienna 
Tower which presented to the public with the 
historic and cultural values of Vienna city and with 
a special visit to the Vienna Ethnological Museum 
(Welt Museum Wien), the very same place which 
houses the armatures of our Nati onal Heroes, 
Gjergj Kastriot Skënderbeu. 

SIGAL UNIQA launches its brand new digital 
platf orm at www.sigal.com.al with the 
parti cipati on of UNIQA Insurance Group Board, 
in Tirana, broadcasted in the visual and printed 
media such as Top Channel, Pressreader, etc. 

SIGAL UNIQA organises the fi rst Internati onal 
Business Forum in Albania, broadcasted in 
‘Shqiptarja’ and ‘Telegraf’ Newslett ers.

Publicati on of the successful profi le analysis of 
SIGAL UNIQA and of its chief Executi ve Offi  cer, Mr. 
Avni Ponari in the catalogue “Albanian Business: 
The best of 2018.”

SIGAL UNIQA in collaborati on with the European 
University of Tirana launched the competi ti on 
“Innovati on in Insurance” with the parti cipati on of 
the students of this university to conduct research 
and to suggest and propose their innovati ve ideas 
of the insurance market in Albania aiming at 
informing and educati ng new generati ons on the 
insurance market. 

Publicati on in the “Monitor” Magazine of the Chief 
Executi ve Offi  cer, Mr. Avni Ponari the analyses on 
“The poorest insurance market in Europe, the 
incenti ves of its development.” 

Publicati on at Targaime.com of the interview of 
the Chief Executi ve Offi  cer of SIGAL UNIQA Group 
AUSTRIA on “Flooding and Insurances in Albania.”

Publicati on at TiranaTimes.com of the analyses on 
the private pensions as a compulsory insurance 
in Albania according to the European practi ce 
and as a prerequisite of guaranteeing a safer and 
peaceful future for the third age. 

Mr Avni Ponari, Chief Executi ve Offi  cer of SIGAL 
UNIQA Group AUSTRIA was invited to RTSH1 TV 
channel for the TV show “Përballë” (Face to face) 
to discuss on road safety, high number of accidents 
in Albanian roads, the causes, what can be done 
to improve the situati on etc.; 

MEDIA AND MARKETING
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The festi val “Cinemati c Melodies”, where the RTSH 
Symphony interpreted selected melodies of the Albanian 
and foreign fi lm; 
The Competi ti on for “SIGAL Sculpture” with the topic 
“Development, growth and conti nuity”;
Internati onal Festi val “The Meeti ng of the Two Worlds of 
Music”; 
“The Brave” Movie which was supported by Albanian 
investors aiming at presenti ng of the image of a diff erent 
kind of Albania; 
The Exhibiti on “Magical Gravity” of the literary works of 
Gogol, Shakespeare and La Fontaine, bringing together 
180 etchings and graphs of the painter Marc Chagall for 
the fi rst ti me in Albania with a selecti on of graphs by these 
three most known illustrati ve works; 
“Carta Nauti ca Uno“, Rome’s Library with the rare map of 
Scanderbeg of the year 1455; 
Musical Festi val “Magical Song 2018” aiming at supporti ng 
affi  rmed and young arti sts. 

We support educa� on and employment  
SIGAL UNIQA is chosen by tens of students as a model 
company for researches; Visit of the excellent pupils of 
Tirana at SIGAL UNIQA Head Offi  ces on the essenti al of 
fi nancial educati on of the new generati on and introducti on 
of the key concepts of insurance focused on youth; 
In collaborati on with the European University of Tirana it 
was launched the competi ti on “Innovati ve Ideas on the 
Insurance Market in Albania”; 
“Insurances Forum” with the students of UBT in Pristi na; 
Nati onal Conference on “Financial Educati on” focused on 
students who were represented with diff erent works on 
insurances and private pensions with the parti cipati on 
of the representati ves of the Financial Supervisory 
Authority, by insurance companies and students of several 
universiti es; 
SIGAL UNIQA parti cipates in Nati onal Work Fair under the 
mott o “Think for your team, build the future”, in Tirana; 
Promoti on Campaign of pupil and student insurances in 11 
diff erent elementary and secondary schools of Tirana to 
discuss and inform the parents and pupils on the necessity 
of pupil insurances; Reconstructi on of the school “Matosh 
Uka” in Fierzë; 
SIGAL UNIQA organises an opened lecture with students of 
Mediterranean University of Albania aiming at educati ng 
the new generati ons on non-banking market, insurances, 
how can the youth benefi t from being insured, but also by 
studying in these fi elds as a great potenti al of employment 
in Albania. 

SOCIAL RESPONSIBILITIES 
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We support environmental projects  

SIGAL UNIQA and ROTARY CLUB TIRANA WEST joint the 
Municipality of Tirana initi ati ve by planti ng 40 olive tree 
seeds for the planti ng of 2 million trees in the Orbital 
Forest of Tirana. 

We support spor� ve ac� vi� es 
It was held in Gjilan with the support of SIGAL UNIQA – 
“The Independence Cup” with the parti cipati on of 4 teams 
of: KF “The Intellectuals” from Gjilan, KF Tirana, KF Tetovo 
and KF Pristi na. The symbolic trophy was won by KF Tirana.  

We support cultural heritage 
In the framework of the cultural year of Austria-Albania it 
was opened in Tirana with the support of SIGAL UNIQA, the 
Exhibiti on “Austro-Hungarian Monarchy and Albania: 1916-
1918”. Historical documents and photographic images of 
Albania and the Austro-Hungarian Monarchy between 
1916 and 1918 were exhibited. These photographs were 
taken by Austrian soldiers and regents as a remembrance 
of the relati onships among our people. 

We support art and culture  
String Orchestra of SIGAL Art and Cultural Club organised 
the Concert “Vienna Salutes Tirana”, with the parti cipati on 
of “Wiener Konzerthaus”, which brought together the best 
Albanian and Austrian arti sts; 
Consultati on meeti ngs on the project “Disabiliti es are 
not disabiliti es” to enhance exchange of informati on, 
integrati on of local policies as well as the socio-economic 
development of over 150 young people with disabiliti es in 
the city of Durrës; 
Promoti on of the books of the author Vangjeli Verori 
Mehmetaj; 
“Viennese Ball” in the framework of the cultural year 
Albania – Austria with pieces of both cultures of Albania 
and Vienna; 
Concert “We celebrate for Gjergj Kastrioti ” at the Rodoni 
Cape in the framework of the nati onwide year of Gjergj 
Kastriot Skënderbeu, with pieces from “The Sons of 
Scanderbeg” Opera of the Albanian compositor Abdulla 
Grimci, suite of Arbershë songs, etc., under the arti sti c 
directi on of Mr. Ermir Dizdari (Great Master); 
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Our online  
balcony

UNIQA’s entire online world: 
all of our services, all new  
insurance tips – simply put, 
all of the information that 
our customers need is
available at www.uniqa.at.

Skiing and football

What really makes double
Olympic skiing champion
Matthias Mayer tick?
What are Austrian skiing
champions Benni Raich  
and Marlies Schild doing  
these days? And how do 
they both stay fit and 
healthy? Visit ski4uniqa.at to 
find out all the latest news 
from the world of skiing. 
The website uniqaoefbcup.at
has everything you need
to know about football in its 
most regional form along 
with the passion and
dedication of fan culture.

Digital  
all-around service

Nowhere do needs change faster than in the on -
line world. Our objective here is to invest for our 
customers in digital technologies that we believe 

Conducting surveys of our customers and being 
alert to new market trends are the starting point. 
A digital team then applies these new trends to 
our customers’ needs.

Many people ask us how we develop and implement 
new digital products. It’s easy. The top experts from 
all areas of UNIQA are brought together as relevant 
with digital developers in working groups as part 
of what we call “Design Sprints” to scope out the 
task. These groups are then required to produce
results on a weekly basis. A highly ambitious
model with a high success rate.

Our colourful online world

39

Health  
platform

More than 100 VitalCoaches, 
hundreds of doctors 
throughout Austria and a 
whole host of health experts 
have been providing their 
knowledge and expertise to 
our customers for years. 
This knowledge is now being 
made available centrally 
as an online service.

myuniqa.at

Want to know whether your claim has already 
been processed? Do you want services from 
UNIQA’s world of safer, better, longer living 
tailored to meet your needs? This is the reason 
we came up with myuniqa.at.

Non-stop innovation – for  
even better and more effective service 

for our customers.
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Buy Home 
Insurance
Online

Nww in SIGAL UNIQA 
you can buy it online 
within a few minutes and 
save time and money.

Choose one of the home 
insurance packages 
provided by SIGAL 
UNIQA Group Austria.

Buy Online Car 
Insurance
Car Insurance (TPL, 
Green Card or Border 
Insurance) are mandatory 
for circulation within or 
outside Albania.
In SIGAL UNIQA you can 
buy these insurances online 
in just a few minutes.

Online Health 
Insuarnce
Th e health insurance 
card “SIGAL” is an 
economically priced card 
that you will not think 
twice about deciding to go 
to a private hospital when 
you need medical services! 
Buy it online at www.sigal.
com.al

Client Online
To know if your healthcare reimbursement 
claim is being reviewed or reimbursed, SIGAL 
has created the Online Client Portal. You can 
also see the coverage that your health insurance 
off ers.
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PRODUCTS AND SERVICES THAT ADD 
VALUE
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Focus on health  

SIGAL UNIQA launched in the market a new product 
of health insurance “Hygeia Health Card” which 
covers: health expenses in and outside the hospital; 2 
Check U-s per year; 10 visits with specialised doctors; 
visits for Gastroscopy, Colonoscopy, Colposcopy and 
Laryngoscopy etc., for only 110 euro per year; 

SIGAL UNIQA opens the “Assistance Centre for the 
Automobile Accidents Injured” aiming at protecti ng 
and off ering legal assistance towards citi zens from 
long extended judiciary procedures on accident 
related claims; 

SIGAL UNIQA launches a new product on health 
insurance “Health Care Card” in collaborati on with 
the new private hospital “Conti nental Hospital”, 
which will provide to the clients basic health services, 
at least once per year, with aff ordable tariff s of 2,500 
ALL per year. 

Mobile Truck Health Clinic 

During April, June, July and October SIGAL UNIQA’s 
Mobile Truck Health Clinic and its team visited on 
three consecuti ve days, free of charge services to the 
inhabitants of Belshi, Vunoi, Pogradec, Buçimas, Klos, 
and Tirana.   

We are here and wherever our customers need us!

We are strongly focused and engaged to bring our 
products and services across digital access in real 
ti me, the easiest way possible with just one quick 
click for all our customers wherever they are. Our 
principal objecti ve is to invest for our customers in 
digital technology for which we believe it will make 
our services faster and more effi  cient. 

To achieve this we are diligent towards all new 
potenti al trends in the market by guaranteeing our 
clients how to dive in the technology of the future. 
We work with a dedicated digital staff  to serve 
this purpose only. They are our fronti er towards 
our common digital future. Our vision and model 
coincides with our ambiti on towards success. We 
have already embarked on this joint journey by 
presenti ng: 

Online Household Insurance being the fi rst in the 
market to introduce online purchasing of this product; 

Newest Chat-Bot Applicati on of SIGAL UNIQA for 
our clients in Facebook, a roboti c programme, which 
replies automati cally to our customers in SIGAL 
UNIQA’s Facebook Inbox; 

SIGAL UNIQA introduced a new off er by combining 
together full premium TPL payment with getti  ng of a 
Household Insurance free-of-charge; 

SIGAL UNIQA launches its new applicati on dedicated 
to insurances, where citi zens not only get the recent 
informati on on insurances and to purchase online 
the insurance that they need, but they can also apply 
in real ti me for any claims that they might have; 

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA parti cipates in the 
Western Balkans Forum “Tirana Innovati on Festi val” 
organised by the Italian Chamber of Commerce, in 
collaborati on with “Advantage Austria” focused on 
digitalisati on and innovati on of start-up companies 
as well as that of experiences business companies in 
the market. 
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DIGITALISATION AND OTHER NEW 
PRODUCTS 
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REGIONAL INSURANCE MARKET

Albanian private pension market

During 2018, in the private pension 
market operated three private pension 
funds. SIGAL Pension Fund led the 
market for the total contributions 
paid (47.43%).

Albanian Non Life insurance market

The non-life insurance market, where operate 8 companies, has been lead by SIGAL UNIQA with
a total share of 26%.

As every year, SIGAL UNIQA is ranked the first even for claims paid, having paid 20.02% of the
market.

Albanian life insurance market

Since several years, in the Albanian 
insurance market operate three life 
insurance companies. Even in 2018 the 
market was led by SIGAL Life UNIQA 
with 59.3% which has paid 57.25% 
of claims incurred in the market.

In the Kosova insurance
market operate 10 insurance companies where SIGAL UNIQA Kosova is ranked the first owning a 
share of 11.63 % of the premium volume and has paid 9.97% of the total claims of the market.

North Macedonian insurance market

In the Macedonia non-life insurance market exercised their insurance activity 11 companies. 
UNIQA is ranked the forth for the share of total written premiums (9.33%).

UNIQA Life has been ranked 
the forth in the Macedonia life 
insurance market (5%) where 
operate five companies.

In the Kosova life insurance market 
operate three life insurance 
companies. SIGAL Life UNIQA 
Kosova is ranked the second owning 
a share of 29.02 % of the premium 
volume and has paid 19.18% of the 
total claims of the market.

Kosova insurance market
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TË DHËNA FINANCIARE

Kompania

SIGAL UNIQA AL Jo-Jetë dhe Risigurime
SIGAL Life UNIQA AL 
SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA
SIGAL UNIQA KS Jo-Jetë
SIGAL Life UNIQA KS
UNIQA MK Jo-Jetë
UNIQA Life MK
GRUPI

Grupi SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Prime të shkruara për katër vitet e fundit (në euro)

Lloji i Produktit

Pasuri
Motorike
Jetë, Shëndet dhe Aksidente
Pensione Vullnetare*
Risigurime*

    TOTALI 

0 5 10 15 20 25 30

0            5            10           15            20            25            30 35            40             45            50 60           65  (në Euro)

AL

KS 

MK

2018

2017

2016

2015

* Produktet e Pensioneve vullnetare dhe Risigurimet ofrohen vetëm në Shqipëri përkatësisht nga kompanitë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
Risigurime dhe SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA.

Pasuri

M.Motorike

Jetë, Shëndet & AP 

Pensione

Risigurime

(në Euro)

Prime të shkruara sipas produkteve për vitin 2018

(në Euro) (në Euro) (në Euro) (në Euro)

AL

9,462,886
19,577,894
 8,097,413 
 2,088,297 
  422,957

39,649,448

KS

    1,910,317
 6,370,718 
 3,084,535

-
-

 11,365,569 

MK

 3,510,293 
 8,136,179 
 2,990,861 

-
-

14,637,333

Grupi

14,883,496
34,084,791
14,172,809

2,088,297
422,957

65,652,350

(në Euro) (në Euro) (në Euro)   (në Euro)

2015

26,826,453
4,821,793
1,269,642

12,482,576 
910,595 

11,063,068 
961,656

58,335,782

32,917,888 13,393,170 12,024,724         

 35,123,000 11,263,000 12,493,000         

2016

 29,193,000 
 4,249 ,000
 1,681 ,000
 10,501,000

 762 ,000
 11,323 ,000

 1,170 ,000
 58,879 ,000

2017

36,602,000 10,196,000 12,751,000         

 29,664,042 
5,476,588 
1,461,529 
9,559,338

636,650
 11,345,015 

1,405 ,624
 59,548,838

39,649,000 11,366,000 14,637,000         

2018

32,247,000
5,314,000 
2,088,000

10,509,000 
856,000

13,054,000 
1,583,000

65,652,000 

14,883,496

34,084,791

14,172,809

2,088,297

422,957

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a.

Independent 
Auditor’s 
Report

Consolidated Financial Statements
as at and for the year ended 31 December 2018
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INTERNAL AUDIT DEPARTMENT REPORT
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 2018

The Audit Department during the year 2018 has audited the work done by Sigal Uniqa Group Austria, 
in all its Departments, during the economic and financial activity in the insurance field. In this audit 
report we will present the data of the indicators realized by the Company, it outcomes and our 
opinions for the improvement in the future. 

Property Department. The Property Department has done a good work in general. Almost all the 
products in these Department are increased compared with the year 2017. 

For the Property Department we did an analyses by comparing the income with the main expenses 
(agent commissions, claims and reinsurance) realized for the year 2018. The result is that for the 
products CAR and fire, only with the main expenses are negative, while other products as liability are 
in the limit of a negative effectiveness. For these insurance products, the Director of the Department 
and the Directors of the Company have to take some measures, to increase the premiums or to be 
more careful with these products in taking big risks.  
It is common knowledge that getting insurance, especially in the real estate sector, is high risk. For 
this reason, the department strictly follows the rules of underwriting, especially those with greater 
risks, and therefore, measures are taken such as:
- All premiums are applied according to the sum insured but also by the experience from previous 
years as well as several other factors.
- Strong rules have been implemented by not any oscillation of the criteria set for underwriting.
- Deep analysis of the company (case of large companies) insured.
- Reinsurance by international partners with many years of experience. 
- Every year, accurate estimates of the necessary reserves for these insurances have been made.
All these elements have made to the property department of the company not to have condition of 
uncertainty about the future.
Sales records are kept in accordance with the instructions issued by the Financial Supervisory 
Authority. These are reconciled monthly with the statistics and the finance department.
For each case of insurance, accurate evidence has been kept on the cases of persons who are exposed 
according to the instructions of the Department for Prevention of Money Laundering, making the 
appropriate notices for this purpose in the cases that are needed.
Launching product purchases of “house insurance” online from customers is a good job with a vision 
for the future.
The task is left to the department for renewal of property insurance contracts to be made faster 
and within deadlines, as well as filling in the insurance receipt documents with all the requested 
insurance documentation, as there are delays in cases.

Motor Department. 
Based on the results, the Motor Department has done a good job for the year 2018. 
Also the Motor Department has kept track of sales records of its insurance products by applying 
the rules of the Financial Supervisory Authority. Arrangements with the finance and statistics 
Departments are accurate.
Based on the instructions and orders of the General Directorate for Mtpl and green card products, 
they also are selling products on-line, this work is good and prospective for the future.
The tasks left by our department are: first, the normal functioning of the sales system on-line and 
not some days after, secondly the analysis of the “Casco” product and its profitability by looking at all 
customers with two more claims and finally selling at approved prices without making discounts for 
both TPL, Casco and Green Card.
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Health Department. The Health Department has realized less premiums compared to the year 2017.  
We think that this product should be taken into an analyses, considering the possibility of lowering 
the costs mainly for paid claims, agent fees etc., or the possibility of increasing insurance premiums 
so that this product also profitable. 
The sales records are correctly, these are reconciled with the statistics and the finance departments 
and are kept in accordance with the instructions of the Financial Supervisory Authority. In the health 
department, the system of on-line purchases by customers themselves is also introduced through 
their electronic means through bank cards, such as travel health, private health etc. conforming to 
the instructions of the General Directorate.
Also in the health department, the company is selling products on-line, such as health in travel, 
private health etc. following to the instructions of the General Directorate.
For the future, our department recommend reviewing all products for increasing their economic 
effectiveness by taking into account the realized revenues and costs.
Regarding the implementation of the duties set by the Directorate for the Prevention of Money 
Laundering and the Financial Supervisory Authority has been worked well, the appropriate cases are 
evidenced and the relevant reporting is made when specific clients are subject of investigation.

Marine and Aviation Department. 
The Marine and Aviation Department has realized less premiums compared to the year 2017. We 
think that for the improvement of the economic efficiency in the department, it is necessary a review 
of the premiums, the increase for the “goods in transit insurance” and the costs in the “Aviation 
Insurance” products.
For the risk of insurances for the products in the marine department, measures have been taken 
continuously and their treatment is the same and are valid those that we have described in the 
Property Department.

Claims Department. 
The organization of work for claims occurring in Sigal Uniqa Group Austria is done in this way: 
the property department has a sector with employees who deal with the claims occurring in this 
department, also the health department has its sector who calculates and send for payment all the 
claims in the department. For MTLP, Casco and miniscasco there are two separate departments, 
the department MTLP and mini- Casco products and the Casco department. The department for 
calculating claims caused by green card insurance and the claims related to the compensation fund 
in relation to the Albanian insurance company Bureau also operates. The Marine Department deals 
claims with its own specialists.
In the property department there have been and have been paid for the 2018 claims in the amount 
of 466.271 Euro which is normal, so there has been no high claims or unexpected circumstances 
for the Company.  For every claim in each Department a separate file is open that contains all the 
documentation according to the guidelines of the company and based on the recommendations of 
the Financial Supervisory Authority. Full inspection of the accident occurred, photographing and 
filling in the required forms. It is also sent to the finance department for payment. In all cases the 
payment order is signed by the General Director. Cases with suspicion or not in the terms of the 
contract have been sent to the legal department for further prosecution of legal proceedings.
The Health Department paid for 2018 for the claim 1.805.717 Euro. Even for the health department, 
the claim files are kept separate for each person who is insured and treated for health, accident, and 
accident outside Albania. They are filled with all required documentation and relevant invoices. The 
treatment of insured persons in both domestic and abroad hospitals is regularly followed. All the 
expenses incurred are kept strictly on registers and online system.
- The claims Department for MTPL and Minicasco during the year 2018 has paid 4.796.610 Euro or 
33.6% of the realized premiums that is normal for this Department.  The work done by the department 
is also observed in the period of the payment of a claim file to the client ranging in general from 7 

to 10 working days. It is worth mentioning also the approach towards the client who in the cases of 
claims for the amount offered, to them used contracted services for repairing the vehicle. Suspicious 
cases are provided for investigation by the staff charged with this purpose. The program built by IT for 
recording all the data is another good step made by the General Directorate for accurate evidence of 
the claims, from the record of the claim occurred until its liquidation.
- Claims for “Casco” insurance for 2018 in paid the amount of 1.245.588 Euro. Almost 90% of these 
claims are paid to the services which Sigal Uniqa has cooperation contract. As we have discussed 
above, “Casco” insurance results to be ineffective during 2018 and this should be done in terms of 
reviewing insurance premium fees as well as tracking the claims primarily with customers who has 2 
or more claims paid, for which it is necessary to analyze whether or not they are receiving insurance. 
Data entry in the created program is done in a regular way as well as for the MTPL claims.
- The claims from green card insurance and compensation fund for 2018 are in the amount of 
2.625.470 Euro. This is a large amount but we have to consider the payments made by the Company, 
there is a major impact on the payment made to the compensation fund. 
As we can see from the payment made by the company that is 1.934.496 Euro which represents 
claims caused by uninsured individuals that have caused Claims to the insured customers. These 
claims paid every year have to do with claims from 2013 and are paid according to the percentage of 
each company in the insurance market. The problematic part of this payment is the reimbursement 
that should be the cause of the claims, who have to pay the claim caused. So this is a large payment 
for our company but also for other insurance companies.
- The Marine and Aviation Department has treated and paid for 2018 the amount of 36.702 Euro 
in claims all in the item of “goods in transport”. Mostly, there are small and no large claims for the 
Company. 

Actuarial-Statistics. It has made the calculations of the technical reserves of the Company fairly and 
in accordance with the guidelines of the approved criteria. 
Before submitting to the finance department to be included in the financial statement, the reserves 
have been submitted in accordance with the instructions of the Financial Supervisory Authority to 
obtain their approval of the calculation, the same is sent to Uniqa Group Austria. All tables presented 
are regularly approved. These reserves represent realistically the funds that the Company has to 
make available in the event of unexpected events and which must be covered with these reserves set 
out in its financial statements.
Data reported by statistics on insurance premiums are all in line with the underwriting departments, 
as well as with the finance department. We have this control and there is no difference. The same 
situation is for reported and paid claims. Reporting logs are kept regularly every month and are 
completed according to the relevant models approved by the Financial Supervisory Authority. 
According to internal regulations, the reports at Uniqa Group Austria are conducted periodically 
based on the models sent by them.

Legal Department. 
This Department has followed all the court cases when the clients did not agree with the compensation 
of the claim, and in all cases the company won, and this shows also a good work of the claims 
Department. A particularly good work was done in connection with the “compensation fund” claims, 
following each payment case the person responable of the claim. There is close cooperation with the 
lawyers of the clients by making it possible to resolve the problem of claims without going to court. 
All actions taken by the Legal Department are filed in the registry when the closed cases are clearly 
presented, the ones that follow at the court level and the files in the process to be opened.

The Legal Department has a valuable cooperation with the departments of the Company and 
its Managers. This also in terms of preparation of the legal documentation necessary for the 
implementation of their duties during work, in accordance with the instructions sent by the Financial 
Supervisory Authority, the Money Laundering Directorate, the Competition Authority and other 
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state bodies to which it relates work in our company. Also in terms of preparation of orders and 
legal instructions necessary for the progress of the work suggested by the General Director of the 
Company, making legal preparation and their distribution for all departments. It is worth mentioning 
the work done on the materials handled by the board of Sigal Uniqa Group Austria which are 
processed by the Legal Department and distributed to departments. Several times a month for the 
General Directorate and for the Heads of Departments materials are prepared for the collection and 
publication of the Financial Supervisory Authority for the recognition and updating of the employees 
with these materials.

Other departments and sectors of the company. There are other Departments in Sigal Uniqa Group 
Austria that are also audited by us during the year.  Such is the marketing department, which for 2018 
has done a lot of voluminous work in terms of advertising the company’s values, products, different 
events organization etc. Such advertisements have been made every month in the print media in the 
main newspapers in the country the new products at Sigal Uniqa Group Austria, products which as 
mentioned above are purchased on-line from customers, mini-Casco etc. Another direction in the 
marketing work is advertising in the country’s main TVs, reflecting the true values of the Company’s 
insurance products, paid claims and the correctness of the services etc.
For all the work that is done in the Company every month, the Marketing Department prepares 
a document with the more important events taking place in the Company and known to all the 
employees of Sigal Uniqa Group Austria but also to others outside it. 
In all events organized The Company has participated in its part of exposure in a very honorable way. 
All the advertisements that are placed mainly in the means of transport such as cars, minibuses and 
buses are prepared and stamped. All offices have a common view throughout the territory where the 
Company operates, by correctly applying the instructions of the General Directorate. The official web 
site of the company, which is renewed periodically, is an internal radio with information purposes for 
both security products and cultural products.

The IT department with its two programming and maintenance sectors has regularity done its function. 
Computers have been compiled and installed with Company Software such as Claims Program, Online 
Purchase Insurance Software Program, Online Job Tracking Program from Employees and Agents that 
has been deployed before, but improvements have been made qualitative. Maintaining the network 
in the General Directorate and in the branch is in an optimal condition. Every case of defects or 
anomalies has immediate assists, as well as replacement of consumed equipment.
The personnel administration sector also works normally. They are reflected through regular 
signatures signed by the Director of all possible staff movements or the arrival of the new staff in 
the Company. Regularly keep the contracts with the employees and the agents of the Company, and 
every month are sent an updated list of agents to the head of the Departments. Even the offices 
that the Company renting for the sales network throughout Albania have regular contracts and are 
followed by any possible alteration.
The insurance policies management office follows at all times as the production of all types of 
insurance policies that the Company issues in the insurance market, according to the needs and 
requirements of each department, but also their sale and, finally, the state of the insurance. Each 
agent of the number of insurance policy you have at any time. This office also makes purchasing and 
distribution of office materials for the needs of the company’s departments.
The Company’s archive office in the recent guidelines of the Managers has been created with new and 
contemporary facilities by systematizing all the documentation in the years since the establishment 
of the Company according to the respective departments.

Finance Department. 
By the Audit Department during the year we see and control the work done in the Finance 
Department. We notice that it worked well. Correctly applied the unique accounting plan approved, 
and all operations are registered into the respective accounts based on this accounting plan. 

Consequently, all accounts that are available at the end of the year in the balance sheet are regular. 
International Financial Reporting Standards (SNRF) have been set and applied in all the balance sheet 
statements.  
According to the law Nr. 9917 date 19.05.2008, and modified with the law Nr. 66/2012 for “Anti Money 
Laundering and Terrorism Financing”, and according to the guideline Nr. 28 date 31.12.2012 “For 
the reporting methods and procedures and taking preventive measures by entities affected by the 
above law” and also the manual of the Financial Supervisory Authority “For Anti Money Laundering” 
the company Sigal Uniqa Group Austria has taken all necessary measures for the implementation 
of the laws and the guidelines mentioned during the year 2018. In Sigal Uniqa Group Austria there 
is an employee for Anti Money Laundering and Terrorism Financing that also cooperate with the 
Department of Anti Money Laundering in Uniqa Group Austria.
Uniqa Group Austria continues to organize workshops and training, gathering employees several 
times during the year who deal with money laundering prevention issues from all countries where 
Uniqa Group Austria extends its insurance business. In this line of work, Sigal Uniqa Group Austria 
also organizes trainings with its employees.

The company is doing a good job even with regard to financial risk. The occasional meeting of an 
Administrative Board for this purpose by the General Director has created positive stability effects for 
situations that go in this direction. In such situations we can mention:

- Market risk. Since the Company operates in all three currencies, All, euro and usd, maintaining 
fair proportions of cash and cash payments has created a fair balance avoiding currency risk from 
exchange rates.
- The currency risk is acted swiftly and in coherence with the events of their fluctuations. It has 
intervened from time to time to exchange them in All and the opposite creating not only stability but 
also positive effects.
- The reports that the Company performs in All, euro and usd are doing the right thing and are doing 
the right analysis in this regard.
- The risk of interest rates in banks is not a problem for the Company as deposits are long term and 
relationships with banks at a good level taking preferential interest rates.
- The company has never taken credit in banks, all the moves are faced with its means and consequently 
it is not exposed to such risks.
- All applicable legislation is already firm and any eventual change that the Company makes will take 
precautionary measures and has no impact on its economic and financial performance.
At the end of the audit report, we as the Audit Department think that the company Sigal Uniqa 
Group Austria has a stable financial condition and guarantees a good performance of ongoing 
insurance activity. In order to improve its data in the future compared to 2018, taking into account 
the achievement of a modest net income (profit) in this year, the focus should be on the reduction in 
operating expenses, as it was noted in the statements which was given above, the expense has been 
in some of their higher elements. The main items where there is room for improvement are mainly 
fuel costs, advertising costs, claims, and so on. The result being a significant figure has also affected 
the remuneration for management for 2016 and 2017.
Another point to consider is the application of premiums mainly to MTPL products and green card, 
according to approvals, without applying discounts, because these brings automatically an increase 
of the costs..
We continue to follow the work program approved for 2019 and we will monitor and control the work 
done and for any improper performance or anomaly we will be correct in communicating with you.

Based on the work program approved at the beginning of the year 2018, we, the Audit Department, 
during all the year have audited all the economic and financial activity of the company Sigal Life 
Uniqa Group Austria and are presenting the Audit Report for the year 2018.
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Underwriting Department. The Company Sigal Life Uniqa Group Austria operates in the life market 
with the insurance policies: Credit Life Insurance, Credit Life Insurance Mortage, Credit Life Insurance 
Micro, Credit Life Insurance combined, Endowment insurance etc. The premiums are mostly realized 
by the cooperation of the company with the banks that operates in Albania. The remain cases are 
private companies or state institutions. These insurances are done by Sigal Uniqa or in cooperation 
with some other insurance company. The relationships created between the Underwriting 
Department and the respective banks have been regular and accurate for every case of insurance. 
The same applies to cases of underwriting with state institutions. Multi-year insurance policies have 
been renewed in time and those with new clients by established deadlines.

The insurance contracts of Sigal Life Uniqa Group Austria make the Company’s exposure to insurance 
risk. But the measures taken by the company’s executives have made it possible to reduce this risk 
to its minimum and its economic status does not have any unpredicted fluctuations and problems. 
Some directions of work in this regard are:
- Establish an analysis team to follow from time to time the policy to reduce the risk of insurance.
- In cases of high and unpredictable risk, the decision to conclude reinsurance contracts with trusted 
partners either with Uniqa Group Austria and other partners, which makes it possible to reduce the 
risk to a maximum.
- Suspicious and risky cases making it possible to perform medical analysis of the client in specialized 
hospitals, otherwise not insuring the client.
- A large number of clients get insurance and their variety significantly reduces the potential risk.
- The clear and well defined criteria in the insurance policies are an element in favor of the Underwriting 
Department.
- Calculations and ongoing tests have determined the cases when the Company may be exposed.
All of this has been done during 2018, and in the future, the Company does not present any cases of 
exposure to these insurance risks but has a normal activity.

In the work that is done in the underwriting department, it is well coordinated with orders and 
instructions coming from the General Directorate of “Anti Money Laundering and Terrorism Financing”, 
as well as the Financial Supervisory Authority. 
In accordance with the decisions and guidelines, the responsible staff shall follow all the insured 
persons who are part of these instructions, taking the necessary documentation from them. At the 
end of the month, the lists of insured persons who comprise the order or instruction are prepared 
and sent to the relevant intitution for verification. For this purpose, training and qualifications are also 
provided with relevant staff. In this regard, we say that good work is done and the tasks performed 
by the Money Laundering Prevention Department and the Financial Supervisory Authority are 
performed in a timely manner.
Actuaries - Statistics. To calculate the reserves are used actuarial methods, as well as mathematical 
reserves are calculated according to approved standards. So, all the appropriate amounts are 
calculated for the risks that may happen to the company in the future. The same situation is for 
reserves for claims. The values for the incurred but unpaid claims are calculated, and the incurred but 
non paid claims are evaluated. All calculations made for the Company’s reserves, with the respective 
statements are sent to the Financial Supervisory Authority by obtaining such approval in accordance 
with the instructions. 

The Sector of Statistics has regularly filed monthly data on policies according to orders and 
instructions approved and sent by the Financial Supervisory Authority, and also in accordance with 
the requirements of Uniqa Group Austria. All the data is reconciled with the Underwriting Department 
and the Finance Department. The records are kept in the three currencies in which the insurance 
policy is issued, in ALL, EUR and USD. The register also records the converted value in ALL at the 
monthly rate received from the bank.

Claims paid and agent commissions. For each claim, according to the type of insurance, in any case, the 
claim file is opened. This file contains all the required documentation, according to the guidelines issued 
by the General Directorate for this purpose. There are no files with document missing or errors. All the 
calculations are reconciled with the bank that issued the insurance policy, and there are no differences 
in this regard. The same situation is also for the claims of employees of firms and companies. 

Finance Department. Accounting is done in accordance with the unique accounting plan approved. 
Also, the preparation of financial statements has been made in accordance with International Financial 
Reporting Standards SNRF. This makes it possible for a fair judgment and fair assessment of the 
company’s financial standing both during the year and at the end of the financial year. The accounts 
reflect the company’s financial activity in closing the financial balance at the end of the year. R

In this audit report prepared by us we conclude that Sigal Life Uniqa Group Austria departments have 
done a good work. The data presented reflect the real situation of the Company. The Financial Balance 
sheet really reflects the financial result of the Company and the accounts situation in December 31, 
2018. For any concerns and major problems in SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA, if there is any, we will 
be always transparent in notifying and informing the current situation of the Company.

AUDIT DEPARTMENT 
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RISK ASSESSMENT REPORT 
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 2018

Summary 
Proof description of risk insurance and expenses’ risks of non-life insurance. 

RISK ADMINISTRATION FRAMEWORK 
The Company has established the respective responsible structures to execute the risk 
administration functions in order to assess, recognise and administrate the risks. These structures 
are:

Board of Directors composed of the Chief Executive Officer and the Director of Underwriting 
Department

Risk Management Responsible Person 
 Compliance 

RISK CLASSES 
2.1 Insurance risks 

Increased UPR
Increased RBNS

Increase of paid claims 
2.2 Financial risks 

Increase of Company’s operational expenses for different reasons.

REPORTING FRAMEWORK 
The approved methodology for the assessment and risk classification and the execution of 
resistance proofs is:
The calculation of additional capital needs in cases, when in the consecutive year, might occur 
all foreseen scenarios related to catastrophic and epidemic situations as well as financial crisis.   
All calculations are done on a scenario basis. 
Below you will find how the selection of possible risk scenarios is conducted.  

Capital Risks and Administration 
4.1 Insurance risks 
Scenario 1: It is supposed that during the upcoming year there will be a sensitive increase of 
claim’s frequencies and inflations. Both these factors will affect the whole portfolio (all Business 
Lines). It is foreseen that such situation might happen 1 in 50 years (2% probability). The impact 
will be:

Increased UPR.
Increased RBNS

Scenario 2: A natural catastrophe that results in vastly damages of the insured properties. 
Affected business lines will be the Fire Portfolio. It foreseen that we will have a duplication of 
the paid claims number and an increase of 50% of the average claim. It is foreseen that such 
situation might happen 1 in 100 years (1% probability). The impact will be:

Increase of paid claims for the Fire Portfolio. 
Scenario 3: A financial crises that results in massive non-fulfilment of contract. The affected 
portfolio will be the Guarantee Portfolio (offers + contracts). It is foreseen that such situation 
might happen 1 in 100 years (1% probability). The impact will be:

Increase of paid claims for the Guarantee Portfolio. 

Scenario 4: Massive epidemic that causes high rates of diseases. The affected portfolio will be the 
Health Portfolio. It is foreseen that we will be able to pay 70% of claims under all contracts in force, 
with an increase of 50% of the average claims.  It is foreseen that such situation might happen 1 in 
100 years (1% probability). The impact will be:

Increase of paid claims for the Health Portfolio. 
Scenario 5: A financial situation that results in a massive non-fulfilment of contracts. The affected 
portfolio will be the Merchandise in Transportation Portfolio. It is foreseen that we will pay 15% of 
claims of all contracts in force (or 1.5 increase of paid claims number), with an increase of 50% of 
the average claims. It is foreseen that such situation might happen 1 in 100 years (1% probability). 
The impact will be: 

Increase of paid claims for the Merchandise of Transports Portfolio.

4.2 Financial risks 
Scenario 6: An increase of 10% of Company’s operational expenses for different reasons. This is 
not included in Risks Insurance. 

4.3 Requests for capital for an increase of reserves for non-profitable premium (KKupr) 
(Scenario 1)
In this reserve there are two risks: Parametric Risk and Volatility Risk. 

Parametric Risk
The average period of remained risk was considered 6 months. Claim’s frequency is foreseen an 
increase of 10% per year and the claim’s inflation will increase with 2% a year. Request for capital 
for the purposes of parametric risk effects is calculated:

(1)

f= Frequency
i= Inflation 
4.3.2 Volatility Risk
Volatility risk presents insecurities on business progress for the period for which the UPR reserve 
is kept. 
Request for capital for volatility risks is calculated: 

(2)

n= expected number of claims for the upcoming year
m= expected average claims for the upcoming year 
v= variation coefficient of claim’s distribution for the upcoming year 
The request for capital for a UPR increase is as a consequence of the following risks: 

(3)
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The requests for capital for an increase of reserves (KKrez) 
For the reserves, the risk factors are the average risk, claim’s inflation and payments history. Through 
standard deviation calculations (S) here the aim is to measure Uncertainty. 
For one Business Line, the standard deviation calculations is as follows: 

(4)

c= insurance ceded part (is calculated as a report of reinsurance expenses with the underwritten 
premiums). 
u= paid claims
   = standard deviation 
a= the business line part within the Company. It is calculated as a report of Business Lines Premiums 
with Company’s Premiums. 
f = reserves for unpaid claims
p_kom = company’s premiums 
P_lob = business premiums 
Company’s total:

(5)

The requests for capital are calculated:

(6)

The requests for capital for catastrophes-related risks (KKkat) (Scenario 2-5) 

The requests for capital are calculated:

(7)

The general capital needs for risk insurance capital are: 

                 (8)

The requests for capital for expenses risks (KKexp) (Scenario 6) 
The purpose is to prove the expenses risk increases for different reasons with 8%. It is foreseen that 
such situation might happen 1 in 50 years (2% probability). The impact will be: 

(9)

ACTIVITIES CONTINUITY PLANS AND FORESEEN SITUATIONS COVERAGE 
In order to guarantee the continuity of activities, to face foreseen situations as above mentioned, 
to restart its operation and activities after the abovementioned risks have been materialised or the 
damaging events have happened, the Company has undertaken all the measures to ensure additional 
insurance capital that will be needed for this purpose. 
The tests results are listed as following: 
The request for additional capital are: 

RECOMMENDATIONS AND MEASURES 
The respective responsible structures established to execute the risk administration functions to 
assess, recognise and to administer the risks, report periodically for high value risks that might affect 
the Company’s future activities. 
 CONCLUSION 
If taken apart, each scenario might happen 1 in 50 years (2% probability) or 1 in 100 years (1% 
probability). In general, the probability that such situations might all happen within the upcoming 
year is very small (inconsiderable). The Company has undertaken all measures for additional insurance 
capital that will be needed for this purpose. 
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Tiranë
Blv. “:Zogu I’, pll. Diplomatëve, nr. 57 
Tel. (+355) 2233 308, 

Berat 
L. “28 nëntori”
Tel. (+355) 32 234605

Dibër
L. “ Nazmi Rushiti “, Peshkopi
Tel. (+355) 218 25155

Durrës
L. nr. 3, rr. “Skënderbej”, 
qendra e Biznesit Monun
Tel. (+355) 522 31047

Elbasan
L. “28 Nëntori”, Rr. “11 Nëntori”, pll.109/1, Kati 2 
Tel.  (+355) 54 244446 

Fier
L. “Apollonia”, blv. “Jakov Xoxa”, pll. 1, shk. 4
Tel. (+355) 342 23035

Fushë Krujë
Pallati hark, qendër
Tel. (+355) 563 22869  

Gjirokastër
L. “Punëtore”, Rr.“Nacionale”
Tel. (+355) 842 67080

Kavajë 
L. nr. 1, Sallbeg
Tel. (+355)  552 42562

Korçë
Blv. “Republika”,  pranë Kinema Milenium
Tel. (+355) 822 50433

Kukës
L. nr. 5
Te. (+355) 242 24532

Laç 
Qendër
Tel.  (+355) 536 4578 

Lezhë
L. Besëlidhja, sheshi Besëlidhja
Tel. 0215 24656 

Lushnje 
L. “Loni Dhamo”
Tel. (+355) 352 21532

Mamurras
Qendër
Tel. (+355) 69 20 25 829 

Mat 
L. “Partizani”, Burrel
Tel. (+355) 217 22746

Përmet
Shëtitorja “Odhise Paskali”
Tel. (+355)  813 23293

Pogradec 
L. Nr 2 Rr., ”Rinia”, pallati 80
Tel. (+355) 832 26792

Pukë 
Rr. “Imer Puka”, blloku nr. 1
Tel. (+355) 212 22880

Rrëshen 
Sheshi “Abat Doçi”, Mirditë
Tel. (+355) 69 20 74 581

Sarandë 
L. nr. 1, rr. “Flamurit”,  nr. 19
Tel. (+355) 852 25045

Shkodër
L. ”V.Shanto”, Rr.”Çajupi” , pll. Fishta 2
Tel (+355) 222 44429

Tropojë 
Qendër, Bajram Curri
Tel. (+355) 213 23101

Vlorë
L. Pavarësia, Qendra Tregtare Riviera 
Tel. (+355) 332 23121

Drejtoria e përgjithshme / Head Offi ce
Blv. “:Zogu I’, Nr. 1, Tirana - Albania
Tel. (+355) 4 2233 308, Fax. (+355) 4 2250 220, 
e-mail: info @sigal.com.al, www.sigal.com.al

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Albania

Forecast 2019

13,954,034 1,183,251,000 1,821,600 169,219,000

1 Zjarri / Fire 8,256,743 663,000,000 669,600 143,338,000
2 G. Kontrate / Contract Guarantee 694,469 76,500,000 88,000
3 G. Oferte / Offer Guarantee 65,345 4,080,000 33,000
4 CAR 1,470,595 163,200,000 88,000 5,460,000
5 Pergjegjesi / Laibility 2,381,353 204,000,000 432,000 20,421,000
6 Banka CIS-CIT 1,060,124 72,420,000 486,000
7 Bujqesi & Blegtori / Farming insurance 25,404 51,000 25,000

30,909,587 2,217,000,000 5,982,650 452,027,000

1 TPL 24,352,059 1,710,000,000 5,182,650 345,146,000
2 Kufitare 1,647,884 102,000,000 800,000 2,414,000
3 K. Jeshil 4,909,645 405,000,000 104,467,000

3,285,151 180,000,000 1,016,500 51,754,000
1 Kasko / CASCO 3,285,151 180,000,000 1,016,500 51,754,000

6,699,544 396,500,000 2,273,450 78,877,000

1 Shen. Udhetim / Travel insurance 1,090,726 70,000,000 234,600 18,520,000
2 Shendet Privat / Private health 4,178,850 280,000,000 1,909,200 3,068,000
3 Aks. Personale / Personal Accident 1,429,968 46,500,000 129,650 57,289,000

1,485,111 154,000,000 107,000 9,669,000

1 H & M 71,349 9,000,000 0
2 P & I 79,277 10,000,000 0
3 Mall Transport / Cargo 517,931 32,000,000 107,000 9,669,000
4 Avione / Aiation insurance 816,553 103,000,000 0

56,333,428 4,130,751,000 11,201,200 761,546,000

1 Life Regular Premium 6,955,087 448,153,000 1,080,700 142,753,000
2 Life Single Premium 2,058,884 257,088,000 0 1,277,000

9,013,971 705,241,000 1,080,700 144,030,000

0 0 0 0

Grupi 
Group (EUR)

Buxheti për vitin 2019 Sigal Grup

AL (ALL) KS (EUR) MK (DEN)Produktet e sigurimit
Type of insurance

SHAFP

TOTAL JETA
TOTAL LIFE INSURANCE

PASURIA        
Property

MOTORIKET E DETYRUESHME                        
MTPL

MOTORIKET VULLNETARE 
Voluntary Motor Insurance

SHENDETI 
Health

MARINA E AVIACIONI         
Marine and Aviation

TOTAL SIGAL JO-JETA
TOTAL SIGAL NON LIFE
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Drejtoria/Headoffi ce
Rr. “Ukshin Hoti” Nr 19 – Pejton, Kat. 4 Prishtine – Kosovë
Tel. (+383) 38 240 241,  E-mail: info @sigal-ks.com,www.sigal-ks.com

Prishtinë
Rr. “Dëshmorët e Kombit”, nr. 72/a, Lagja Ulpian  
Tel. (+381) 38 550 576

Ferizaj 
Rr. “Wiliam Wolker” p.n
Tel. (+381) 290 320 536

Gjakovë 
Rr. “E Tiranës” p.n
Tel. (+381) 44 188 354

Gjilan 
Rr. “Adem Jashari”
Tel. (+381) 280 320 810

Mitrovicë
Rr. “Adem Jashari”  p.n
Tel. (+381) 44 263 742   

Pejë 
Rr. “Mbretresha Teutë” p.n
Tel. (+381) 39 420 092

Prizren 
Rr. “William Woker” p.n
Tel. (+381) 29 244 024

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 
Kosova

Shkup
Xhon Kenedi, nr. 27
Tel. (+389) 2 2621 211

Berovë
Marshal Tito nr. 115
 Tel. (+389) 75 811 801

Delcevo
Nikola J. Vapcarov
Tel.  (+389) 75 309 005

Dibër
Bratstvo Edinstvo  
Tel.  (+389) 46 835 145

D. Hisar
Goce Delcev Nr.9A
Tel.  (+389) 47 275 000

Gostivar
Dimitar Vlaho 
Tel.  (+389) 42 221 046

Gjevgjeli
7 Noemvri
Tel.  (+389) 34 218 568

Kavadar
Ilidenska nr. 115
Tel.  (+389) 34 400 288 

Kërcovë
Kuzman Jusfovski Pitu
Tel.  (+389) 45 224 290

Koçan
Marshal Tito 86 A
Tel.  (+389) 33 272 150

Kriva Palanka
Marsal Tito nr.230a 
Tel.  (+389) 31 372 182

Kumanovë
Potok Serava nr. 2
Tel.  (+389) 31 437 187

Manastir
Stalarska 
Tel.  (+389) 47 203 646 

Negotivë
Marshal Tito nr. 43
Tel.  (+389) 43 370 590

Ohër
Bul. Turisticka bb zgr. Remis Kifl a
Tel.  (+389) 46 231 616 

Prespë
Leninova
Tel.  (+389) 47 453 000

Prilep
11 Oktomvri Lam.A 8
Tel.  (+389) 48 427 657

Probishtip
Hristjan T. Karposh
Tel. (+389) 32 480 860

Radovish
Marsal Tito nr.23
Tel. (+389) 32 630 309

Strugë
JNA 
Tel.  (+389) 46 783 201

Strumicë
Mladinska Nr. 45
Tel.  (+389) 34 430 083

Shën Nikollë
Ilined
Tel.  (+389) 32 444 045

Shtip
Tosho Arsov nr. 38
Tel.  (+389) 32 389 710

Tetovë
Ilindeska, nr. 51
Tel.  (+389) 44 351 630

Veles
Strasho Pinxhur nr. 6
Tel.  (+389) 32 43 211 806

Vinicë
Ilidenska
Tel.  (+389) 33 364 559

UNIQA
Maqedoni

Drejtoria/Headoffi ce
Rr. “Marks dhe Engels 3, 1000 Shkup, Maqedoni
Tel. (+389) 2 3109 060, Fax. (+389) 2 3215 128, 
E-mail: info@uniqa.mk, www.uniqa.mk
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Produktet që ofron SIGAL UNIQA Group AUSTRIA:

Sigurimet Motorike
-Sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorike brenda vendit, TPL
- Sigurimi i mjeteve për jashtë territorit të Shqipërisë, Kartoni Jeshil
- Polica pë sigurimin e vetë mjetit motorik, Kasko
- Mini Kasko
- Sistemi i gjetjes së vendndodhjes së automjetit, GPS

Sigurimi i Aksidenteve dhe Shëndetit
- Sigurimi nga aksidentet i punonjësve
- Sigurimi nga aksidentet i nxënësve dhe studentëve
- Sigurimi nga aksidentet i sportistëve
- Sigurimi i kombinuar i aksidenteve dhe shëndetit
- Sigurimi i shëndetit në udhëtim
- Sigurimi privat i shëndetit
- Sigurimi shëndetësor me spitalet private

Sigurimi i Pasurisë
- Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet shtesë; tërmeti, përmbytja
- Sigurimi nga ndërprerja e biznesit
- Sigurimi nga vjedhja

Sigurimet Inxhinierike
- Sigurimi nga të gjitha rreziqet në montim. CAR
- Sigurimi nga të gjitha rreziqet në ndërtim, EAR
- Sigurimi i makinerive

Sigurimi i Përgjegjësisë
- Sigurimi i përgjegjësisë së produktit
- Sigurimi i përgjegjësisë profesionale
- Sigurimi i përgjegjësisë së hoteleve dhe restoranteve
- Sigurimi i përgjegjësisë publike

Sigurimi i të gjitha llojeve të Garancive
- Sigurimi i ofertës
- Sigurimi i kontratës
- Sigurimi i eksporteve dhe importeve

Sigurimet e Bankave
- Sigurimi i parave në kasafortë
- Sigurimi i parave gjatë transportit
- Sigurimi kompleks i bankave

Sigurimi i Bujqësisë dhe Blegtorisë

Sigurimet e Jetës
- Sigurimi i jetës me kursim
- Sigurimi i jetës me afat
- Sigurimi i kombinuar i jetës në grup
- Sigurimi i jetës për hua për individë
- Sigurimi i portofoleve të huave
- Sigurimi i aksidenteve dhe shëndetit kombinuar me;
  Sëmundje kritike, cash plan, dëmtime trupore nga aksidentet

Sigurimi i Marinës, Aviacionit dhe Transportit të Mallrave
- Sigurimi i avionit dhe helikopterit
- Sigurimi i anijeve, H&M (Hull & Machinery)
- Sigurimi i përgjegjësisë civile për anijet, P&I (Protection&Indemni-
ty)
- Sigurimi i mallrave gjatë transportit
- Sigurimi i jahteve
- Sigurimi CMR

Insurance products offered by SIGAL UNIQA Group AUSTRIA:

Motor Insurance
- Motor third party liability insurance inside Albania, MTPL
- Motor third party liability insurance outside Albania, Green Card
- Motor own damage insurance, Casco
- Mini Casco
- Global Positioning System, GPS

Personal accident and health Insurance
- Accident insurance for employees
- Accident insurance for pupils and students
- Accident insurance for athletes
- Personal accident combined with health insurance
- Travel health insurance
- Private health insurance
- Health insurance with private hospitals

Property Insurance
- Fire and additional risk insurance
- Business interruption insurance
- Theft insurance

Engineering Insurance
- Constructor’s all risk
- Erection all risk
- Machinery insurance

Liability Insurance
- Product liability insurance
- Professional liability insurance
- Liability insurance for hotels and restaurant
- Public liability insurance

Guarantee insurance
- Offer insurance
- Contractor insurance
- Import & export insurance

Banks insurance
- Cash in safe insurance
- Cash in transit insurance
- Complex bank insurance, BBB

Agriculture and Farming Insurance

Life Insurance
- Endowment insurance
- Term life insurance
- Group life combined insurance
- Individual credit life insurance
- Foreign portfolio insurance
- Accident and health insurance combined with; 
Critical illness, cash plan, physical damage from accidents

Marine, Aviation and Cargo Insurance
- Aviation and helicopter insurance
- Hull & Machinery vessel insurance
- Protection and indemnity vessel insurance
- Goods in transit insurance
- Yacht insurance
- CMR insurance




