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SPECIFIKIMET TEKNIKE 

LOTI i I-rë: Sigurimi i jetës dhe i shëndetit të studentit specializant gjatë 

ushtrimit të detyrës. 

Me sigurim jete nënkuptojmë sigurimin e rrezikut, sipas klasave të jetës 19, 20 dhe 

21; përcaktuar në Aneksin I, seksioni B, si dhe në klasat 1 dhe 2 të seksionit A, 

Aneksi I, përkatësisht për rreziqet e dëmtimeve trupore, ku përfshihen paaftësia për 

punë, humbja e jetës, si rezultat i një aksidenti, ose invaliditeti që rrjedh nga aksidenti 

apo sëmundja, në bazë të përcaktimeve të Ligjit 52/2014, datë 22.05.2014 “Për 

veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit. 

Operatori ekonomik, me të cilin do të lidhet kontrata e sigurimit të aksidenteve në 

punë, do të paguajë përfitim vetëm për shkak të paaftësisë, apo humbjes së jetës që 

mund të rezultojë si pasojë e një aksidenti ose dëmtimi aksidental të pësuar nga i 

Siguruari në punë dhe për shkak të punës, gjatë periudhës së sigurimit të treguar në 

policë dhe për të cilën ky sigurim është i vlefshëm, gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

profesionale si punonjës, studentë i Autoritetit Kontraktor, deri në një limit maksimal 

prej 1.000.000 (një milion) Lekë për çdo specializant të Autoritetit Kontraktor, sipas 

Tabelës së Përfitimeve më poshtë. Limiti maksimal përcaktohet si Shumë e Siguruar. 

1.1. Përfitimi në rast humbje jete 

Nëse gjatë periudhës që kjo Policë është në fuqi, i Siguruari pëson Vdekje për 

shkaqe Natyrore (sëmundje) apo Aksidentale, Dëmtim Trupor Aksidental me 

pasojë humbjen e jetës, Operatori Ekonomik me të cilin do të lidhet kontrata e 

sigurimit të Jetës & Aksidenteve në punë, me marrjen dhe miratimin e provave 

të nevojshme, do t’i paguajë përfituesit vlerën e përfitimit të barabartë me 100% 

të shumës së siguruar. 

 

1.2. Përfitimi në rast paaftësie të përhershme 

Nëse gjatë periudhës që kjo Policë është në fuqi, i Siguruari pëson Dëmtim 

Trupor Aksidental me pasojë Paaftësinë e përhershme të plotë ose të pjesshme 

të përshkruara në Tabelën e Përfitimeve, atëherë Operatori Ekonomik me të 

cilin do të lidhet kontrata e sigurimit të aksidenteve në punë, me marrjen dhe 

miratimin e provave të nevojshme, do të paguajë shumën përkatëse të përfitimit 

sipas Tabelës së Përfitimeve. 
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Në rast të paaftësisë së përhershme jo të treguar në tabelë, përfitimi 

përcaktohet duke patur parasysh shkallën e humbjes së aftësive normale fizike 

dhe mendore të të Siguruarit, pavarësisht nga profesioni i tij. 

 

1.3. Përfitimi në rast paaftësie të përkohshme 

Nëse gjatë periudhës që kjo Policë është në fuqi, i Siguruari pëson Dëmtim 

Trupor Aksidental me pasojë Paaftësinë e përkohshme, Operatori Ekonomik me 

të cilin lidhet kontrata e sigurimit të aksidenteve në punë, me marrjen dhe 

miratimin e provave të nevojshme, do të paguajë një përfitim të llogaritur mbi 

bazën e vlerës së shpërblimit ditor të përcaktuar në Policën e Sigurimit dhe 

ditët e paaftësisë së përkohshme. 

Përfitimi për paaftësi të përkohshme llogaritet për një periudhë maksimale prej 

180 ditë pune dhe përfshihet në vlerën e përfitimit që do të llogaritet në rast 

vdekjeje apo paaftësi të përhershme. 

Përfitimi për paaftësi të përkohshme do të paguhet i plotë nëse i Siguruari nuk 

mund të ushtrojë plotësisht veprimtarinë profesionale të treguar në Policën e 

Sigurimit ose 50% në rast se i Siguruari mund të ushtrojë pjesërisht 

veprimtarinë profesionale të treguar në Policën e Sigurimit. 

 

 

TABELA E PËRFITIMEVE  

 Përfitimi i pagueshëm në përqindje 

ndaj Shumës së Siguruar të 

përcaktuar në Formular 

A Humbje e jetës 100% 

   

B Paaftësi e përhershme  

1 Paaftësi e Plotë e Përhershme 100% 

2 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të dy 

gjymtyrëve 

100% 

3 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të një 

gjymtyre 

75% 

4 Humbje e plotë ose e përhershme e shikimit në të dy sytë 100% 

5 Humbje e plotë e përhershme e shikimit në një sy 75% 

6 Humbje ose humbje e plotë e përdorimit të një gjymtyre dhe 

humbja e shikimit në një sy 

100% 

7 Humbje e të folurës dhe dëgjimit 100% 

8 Humbje e përhershme dhe e pakurueshme e shëndetit mendor 100% 

9 Humbje e plotë dhe e përhershme e dëgjimit  

 a) në të dy veshët 70% 

 b) në një vesh 20% 

10 Humbje e plotë e të folurës 70% 

11 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të pesë 

gishtërinjve të dorës 
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 a) të djathtë 50% 

 b) të majtë 30% 

12 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të katër 

gishtërinjve të dorës 

 

 c) të djathtë 30% 

 d) të majtë 15% 

13 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të gishtit të 

madh të dorës 

 

 a) të dyja falangat e gishtit të djathtë 30% 

 b) një falangë e gishtit të djathtë 15% 

 c) të dyja falangat e gishtit të majtë 20% 

 d) një falangë e gishtit të majtë 10% 

14 Humbje e plotë ose e përhershme e përdorimit të gishtërinjve të 

tjerë 

 

 a) tre falanga të një gishti të dorës së djathtë 10% 

 b) dy falanga të një gishti të dorës së djathtë 7% 

 c) një falangë të një gishti të dorës së djathtë 5% 

 d) tre falanga të një gishti të dorës së majtë 7% 

 e) dy falanga të një gishti të dorës së majtë 5% 

 f) një falangë të një gishti të dorës së majtë 3% 

15 Humbje ose humbje e plotë e përhershme e përdorimit të 

gishtërinjve të këmbës 

 

 a) të gjithë gishtërinjtë e një këmbe 10% 

 b) të dy falangave të gishtit të madh të këmbës 5% 

 c) një falangë e gishtit të madh të këmbës 3% 

 d) secili prej gishtave të këmbës përveç gishtit të madh 1% 

16 Shkurtim i këmbës me të paktën 5 cm 7% 

17 Djegie të shkallës së tretë  

Zona: Dëmtimi si përqindje e Sipërfaqes së Përgjithshme të 

Trupit 

 

- koka e barabartë ose më e madhe se 2% por më pak se 5% 25% 

 e barabartë ose më e madhe se 5% por më pak se 8% 40% 

 e barabartë ose më e madhe se 8% 100% 

- trupi e barabartë ose më e madhe se 10% por më pak se 15% 25% 

 e barabartë ose më e madhe se 15% por më pak se 20% 40% 

 e barabartë ose më e madhe se 20% 100% 

 

1.4. Aksident në punë ose për shkak të punës 

Është dëmtimi i menjëhershëm trupor, i ndodhur gjatë kryerjes së punës ose 

gjatë një procesi, që ka lidhje me punën, si dhe çdo dëmtim tjetër i shëndetit, që 

nuk rrjedh nga sëmundje, por që sjell paaftësi, të përkohshme ose të 

përhershme, në punë ose humbje jete. 
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1.4.1 Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur 

personi i punësuar dëmtohet: 

a) gjatë kryerjes së punës së zakonshme; 

b) gjatë kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por, për arsye 

madhore, në interes të punës; 

c) gjatë kryerjes së një pune tjetër, me porosi të punëdhënësit; 

d) gjatë kohës së pushimit, në vendin e caktuar ose për vënien në rregull të 

makinerive, veglave të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të 

punës; 

e) gjatë rrugës, në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe 

anasjelltas, si në rastet kur transporti është i organizuar nga punëdhënësit 

dhe kur ai është individual; 

f) si dhe çdo rast tjetër kur nga rrethanat faktike del qartë se dëmtimi i 

shkaktuar i punonjësit ka ardhur për arsye që lidhen me punën/funksionin 

të cilin ai ushtron pranë Autoritetit Kontraktor. 

 

1.4.2 Në çdo rast të një aksidenti në punë ose për shkak të punës, punëdhënësi ose 

personi përgjegjës, i ngarkuar prej tij, duhet të lajmërojë brenda 3 ditëve, 

Inspektoriatin Shtetëror të Punës, Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe 

Operatorin Ekonomik me të cilën do të lidhet kontrata e sigurimit të 

aksidenteve në punë. 

1.4.3 Në rast të një aksidenti në punë ose për shkak të punës, me pasojë vdekje apo 

dëmtime të rënda masive, punëdhënësi ose personi përgjegjës, i ngarkuar prej 

tij, pas dhënies së ndihmës së parë, duhet të ruajë provat materiale, për 

analizën e këtij aksidenti, dhe të lajmërojë, menjëherë, organet e prokurorisë, 

Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe 

Operatorin Ekonomik me të cilin do të lidhet kontrata e sigurimit të aksidenteve 

në punë. 

1.4.4 Kur aksidenti ka ndodhur gjatë rrugës nga banesa për në punë dhe anasjelltas, 

procesverbali i mbajtur nga organet e policisë, duhet të bëhet pjesë e 

dokumentacionit, për përfitimin e pagesës së aksidentit në punë. 

1.4.5 Aksidenti në punë ose për shkak të punës vërtetohet me procesverbalin e 

mbajtur në vendin e ngjarjes dhe duhet të nënshkruhet nga punëdhënësi ose 

personi përgjegjës, i ngarkuar prej tiij, si dhe nga përfaqësuesi i Operatorit 

Ekonomik me të cilin do të lidhet kontrata e sigurimit të aksidenteve në punë, 

brenda tri ditëve nga ndodhja e aksidentit. 

 

1.5. Forma e proces-verbalit dhe udhëzimet përkatëse për plotësimin e tij 

përcaktohen nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. 

 

1.6. Afati kohor 

Afati kohor i policës do të jetë për një periudhë 1 vjeçare. 
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1.7. Policëmbajtësi 

Në policën e sigurimit do të përcaktohet si policëmbajtës Universiteti i 

Mjekësisë Tiranë. 

 

1.8.  Kushtet e përgjithshme të sigurimit 

Kushtet e përgjithshme të sigurimit do të jenë të bazuara në kodin civil, ligjin 

52/2014  për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit dhe udhëzimet e nxjerra 

nga Autoriteti i  Mbikëqyrjes Financiare. 

 

1.9.  Numri i studentëve 

 Numri total i studentëve (specializantëve) është 588 (pesëqind e tetëdhjetë e 

tetë) studentë. 

 

LOTI 2: Sigurimi i përgjegjësisë profesionale dhe personale të studentit 

specializant. 

I. Mbulimi i Përgjegjësisë profesionale dhe Personale të studentit 

(specializantit) për dëmtime që i shkakton palëve të treta gjatë periudhës 

së specializimit dhe ushtrimit të detyrave të parashikuara në programin 

specializues të organizuar nga Universiteti i Mjekësisë, Tiranë. 

Kjo policë shërben për dëmshpërblimin e të siguruarit në lidhje me përgjegjësinë e tij 

ligjore profesionale kundrejt palëve të treta, për çdo kërkesë të palëve të treta, e cila 

plotëson kushtet e mëposhtme: 

Çdo kërkesë për dëmshpërblimin e palëve të treta duhet: 

i. Të bëhet për dëme dhe me qëllim marrjen e kompensimit, si dhe shpenzimet e 

mbrojtjes të miratuara nga i Siguruari; 

ii. Të jetë ngritur kundrejt të Siguruarit gjatë afatit të policës së sigurimit; 

iii. Të bëhet për dëme të mirëfillta financiare, që rrjedhin nga një veprim, gabim ose 

mosveprim, si pasojë e neglizhencës, të kryer nga i Siguruari gjatë afatit të 

sigurimit; 

iv. Të ketë ndodhur në rrjedhën e përmbushjes së zakonshme të shërbimeve 

profesionale nga i Siguruari, ose nga çdo person tjetër, që vepron në emër të tij 

me cilësinë e avokatit/juristit; 

v. Të ketë lidhje me një veprim, gabim ose mosveprim, si pasojë e neglizhencës, që 

ka ndodhur, ose mund të ketë ndodhur pas datës prapavepruese të përcaktuar 

në formularin e policës. 

 

2.1. Kufiri i përgjegjësisë 

Kufiri maksimal për dëme të kombinuara (për dëmtimet trupore, dëmtime 

pasurore dhe dëmtimeve personale) do të jetë 5.000.000 Lekë për çdo student 

specializant. 
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2.2. Afati kohor 

Afati kohor i policës do të jetë për një periudhë 1-vjeçare nga momenti i 

nënshkrimit të kontrates (lëshimit te policës së sigurimit). 

 

2.3. Policëmbajtësi 

Në policën e sigurimit do të përcaktohet si policëmbajtës Universiteti i 

Mjekësisë, Tiranë. 

 

2.4. Kushtet e përgjithshme të sigurimit 

Kushtet e përgjithshme të sigurimit do të jenë të bazuara në Kodin Civil, Ligjin 

52/2014, për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit dhe udhëzimet e nxjerra 

nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. 

 

2.5. Numri i studentëve 

Numri total i studentëve (specializantëve) është 588 (pesëqind e tetëdhjetë e 

tetë) studentë. 

LOTI 1: Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Specializantëve gjatë ushtrimit të 

detyrës. 

Shoqëria e sigurimit duhet të paguajë përfitimin për humbjen e jetës për shkaqe 

natyrore (sëmundjet) apo aksidentale, për paaftësinë e përhershme apo të 

përkohshme, paaftësi të cilat rezultojnë si pasojë e një aksidenti në punë dhe për 

shkak të punës, si dhe shpenzime mjekësore për dëmtime të shkaktuar nga aksidenti 

në punë dhe për shkak të punës; 

- Numri total i studentëve (specializantëve) është 588 (pesëqind e tetëdhjetë 

e tetë) studentë; 

- Kufiri i përgjegjësisë 

Kufiri maksimal për Sigurimin e Jetës për shkaqe natyrore apo dëmtime aksidentale të 

pësuara nga i siguruari në punë dhe për shkak të punës, të jetë 1.000.000 (një milion) 

Lekë për çdo specializant; 

- Afati kohor i policës do të jetë për një periudhë 1 vjeçare nga momenti i 

nënshkrimit të kontrates (lëshimit te policës së sigurimit). 

 

LOTI 2: Mbulimi i Përgjegjësisë profesionale dhe Personale të studentit 

(specializantit) për dëmtime që i shkakton palëve të treta gjatë periudhës së 

specializimit dhe ushtrimit të detyrave të parashikuara në programin 

specializues të organizuar nga Universiteti i Mjekësisë, Tiranë. 

Polica duhet të sigurojë dëmshpërblimin e të Siguruarit në lidhje me përgjegjësinë e tij 

ligjore profesionale kundrejt palëve të treta; 
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- Kufiri i përgjegjësisë 

Kufiri maksimal për dëme të kombinuara (për dëmtimet, të cilat mund të ndodhin 

gjatë punës) do të jenë 5.000.000 Lekë për çdo student; 

- Numri total i studentëve (specializantëve) 588 (pesëqind e tetëdhjetë e 

tetë) studentë; 

 

- Afati kohor i policës do të jetë për një periudhë 1 vjeçare nga momenti i 

nënshkrimit të kontrates (lëshimit te policës së sigurimit). 

Numri  

i Lotit 
Përshkrimi 

Përshkrimi i 

Specifikimeve 

Teknike 

Njësia Sasia 

1 

Sigurim i Jetës dhe 

Shëndeti për 

specializantët 

Mbrojtje deri në 

1.000.000 
Nr. Specializantësh 588 

2 

Sigurimi i përgjegjësisë 

profesionale ndaj të 

tretëve 

Mbrojtje deri në 

5.000.000 
Nr. Specializantësh 588 

     

 

 

http://www.umed.edu.al/

