
Departamenti i Marrjes ne sigurim Kasko & Tpl 
 
Këtu më poshtë po ju paraqesim informacion mbi K.S. “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” dhe disa fusha reference që mendojmë se mund 
të shërbejnë për një bashkëpunim të mundshëm në të ardhshmen. 
  
Kompania e sigurimeve SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ushtron aktivitetin e saj ne Kosove qe nga Nentori i vitit 2003 si Dege e Kompanise 
SIGAL me shtrirje ne te gjithe rajonin dhe njekohesisht ne kete periudhe Fondit Shqiptaro-Amerikan i Ndermarjeve behet aksioner i SIGAL 
sh.a. si dhe më vonë pjese e UNIQA GROUP nga Austria. 
 
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA  
 liçencuar nga BQK (Departamenti i Mbikqyrjes së Sigurimeve) për kryerjen e të gjithë klasave të sigurimit të Jo-Jetës. 
 
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ka Drejtorinë qendrore në Prishtinë dhe rreth 70 zyra dhe agjensi në te gjitha qytetet e vendit – Prishtinë, 
Prizren, Suharekë, Gjilan, Ferizaj, Lipjan, Shtimje, Gjakovë, Pejë, Istog, Klinë, Mitrovicë, Vushtrri, Podujevë. Strukturat e mësipërme 
mbulojnë me shërbime zonat përreth përmes rrjetit të shitjes kryesisht on-line. 
Personeli ka një përvojë pune pesë deri 10 vjeçare në fushën e sigurimeve, që është e rëndësishme për kushtet e tregut. 
 
Në bashkëpunim me partnerët tanë risigurues, stafi ynë ka përgatitur dhe ofron në treg një gamë të gjerë produktesh  
sigurimesh cilësore në përputhje me standardet e përparuara ndërkombëtare në këtë fushë.  
Portofolet tona siguruese risigurohen automatikisht me marrëveshje risiguruese në tregun  
e Llojds-it Londër përmes brokerit kryesor  Colemont dhe Shoqerive risiguruese  
Swiss Re – shoqeria me e madhe e risigurimeve ne bote, Scor etj 
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Departamenti i Marrjes ne sigurim Kasko & Tpl 
 
 
A. KASKO 

 
        Sigurimi i automjeteve Full Kasko eshte sigurimi i vete mjetit motorrik nga rreziqet e meposhtme: 
  

1. Ofertë  Kasko ( Kosovë dhe jashtë Vendit Zona 1) 
2. Dëmtimet aksidentale (përplasja, përmbysja) 
3. Thyerja e Xhamave 
4. Zjarri, rrufeja, eksplozioni 
5. Katastrofat natyrore 
6. Vjedhja, tentativë për vjedhje, vjedhje me dhunë 
7. Dëmtimet ne parking ( pa autor ) 
8. Aktet keqdashëse 
9.  Mbulimi jashtë vendit  
 
Zona 1 – Mbulimi jashte vendit per: Shqiperi, Maqedoni,Mali i Zi. BH, Kroaci, Serbi. 
Zona 2 – Europa. 
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