Procedura për regjistrimin në programin e
sigurimeve:

Procedura e
Aplikimit

Fermeri blen një polisë të sigurimit në një nga zyrat më të afërta
të kompanive të sigurimit

Partnerët Implementues

Polisa e Sigurimit së bashku me të gjitha dokumentet e kërkuara
dorëzohet në zyren komunale të Drejtorise së Bujqësisë për
rimbursim 50% të shumës së primit të sigurimit

Projekti i Agro-Financimit i ECA zbatohet nga IFC, një anëtar i Grupit të Bankës Botërore, në partneritet me qeveritë
e Kosovës, Austrisë dhe Hungarisë. Ky projekt mbulon Ukrainën, Azinë Qendrore, Azerbajxhanin dhe Ballkanin
Perëndimor. Një sistem i mirë i planifikuar i rregullimit të sigurimeve bujqësore do të mbështesë produktet e sigurimit
që ndihmojnë për të zbutur rreziqet bujqësore dhe rritjen e qasjes në financa për bujqësinë. Projekti është duke punuar
që të krijojë mjetet dhe mekanizmat e duhura për:

Zyrtari për zhvillim rural në nivelin komunal kontrollon dhe i
bashkangjet dokumnetat e kërkuara në systemin e mbrendshëm të
AZHBR-së për aprovim të rimbursimit 50% të primit të sigurimit
Fermeri pranon 50% të shumës së polisës së sigurimit përmes
llogarisë bankare

Mbulimi i sigurimit është i vlefshëm nga:
MAJ 15

QERSHOR 10

00:00

Koha lokale

00:00
ditë përfshirëse

Koha lokale

Asnjë veprim nuk kërkohet nga fermeri gjatë ngjarjeve të motit që
kërcënojnë të korrat. Kjo monitorohet nga kompanitë e sigurimeve.

14 ditë

Periudha e
mbulueshmërisë

Nëse ndodh një ngjarje e dëmshme e motit, kompanitë e
sigurimeve kanë 14 ditë për të shqyrtuar, kontrolluar, verifikuar,
regjistruar dhe paguar pretendimet drejtpërdrejt tek llogaritë
bankare të fermerëve.
Kompanitë e sigurimeve njoftojnë fermerët me e-mail kur
pagesat janë procesuar.

Procedura për
vlerësimin e
dëmeve dhe
pagesave

•

Lehtësimin e qasjes dhe përdorimit të sigurimit bujqësor

•

Forcimin e besimit dhe konfidencës në sektorin e sigurimeve

•

Bërjen e sigurimit më të përballueshme për një numër më të madh të fermerëve

• Mbrojtjen e prodhuesve nga rreziqe të ndryshme bujqësore
Rritjen e aftësisë së fermerëve për të shlyer kreditë në rast të motit dhe pengesave të tjera Programi i sigurimeve bujqësore
në Kosovë është organizuar si një partneritet midis tre aktorëve kryesorë – fermerëve, Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës
(kompanitë e sigurimeve) dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Rural Zhvillimi i Kosovës.
Stafi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, është trajnuar nga projekti në sigurimin bujqësor në kërkesat
e mbikëqyrjes, zhvillimin e produkteve dhe konsultimet e palëve të interesuara. Ky staf do të menaxhojnë të gjithë sistemin.
Përfundimisht, Divizioni i Menaxhimit të Rrezikut si një organ i ri mbikëqyrës do të themelohet nga Ministria.

Sigurimi Bujqësor për Specin
Në partneritet me:

Në partneritet me:

Sigurimi
Bujqësor

Sigurimi bujqësor është një
instrument efektiv financiar që
ofron pagesë për fermerët që pësojnë
humbje në rendiment për shkak të
motit të ligë

Sigurimi bujqësor mund të
sigurojë vazhdimësi të biznesit
për fermerët në rast të humbjeve

Eshtë një mjet i vlefshëm
për ta menaxhuar
rrezikun, duke ju siguruar
fermerëve mbrojtje
financiare kundër
humbjeve në prodhim që
shkaktohen nga rreziqet
natyrore

Sigurimi i indeksit mundëson mbulimin për fermerë të
vegjël dhe individualë

Shkalla e ulët e specializimit në bujqësi është e
kërkuar për stafin e kompanive të sigurimit

Nuk kërkohet ekspertizë e marrjes në sigurim për të
shitur polisat

Nuk nevojitet vlerësim i dëmeve nëse ndodh
humbja

Me partnerin e duhur të sigurimeve,
fermerët mund të paguajnë kredi
edhe në rastet e dështimit të
kulturave bujqësore, duke e bërë atë
një mjet të rëndësishëm për zbutjen
e rreziqeve për të dy palët, fermerët
dhe bankat

Sigurimi bujqësor mund të përdoret
si një mjet për të ndihmuar në
kolateralizimin e kredive, pasi që
shumë fermerët nuk kanë asete
të përshtatshme për kolateral për
kredi bankare

Promovon transparencën pasi që lejon mbajtësin e polisës të
ketë qasje të drejtpërdrejtë në informatat mbi të cilat do të
jenë të llogaritura pagesat

Nuk ka keqpërdorim të rreziqeve

I përshtatet nevojave të fermerëve me madhësi të
ndryshme

Kostot e ulëta operacionale dhe të transaksionit

Përparësit e
Sigurimit Index
Sigurimit Index është një
lloj i sigurimit bujqësor ku
pagesa e dëmshpërblimit
është bazuar në parametra
të pavarur (temperatura,
reshje, etj) dhe nuk
kërkohen vizita paraprake
në teren apo vlerësim të
dëmeve.

Periudha e mbulueshmërisë, Kufijtë dhe Limitet e pagesës për Specin

MBULIMET E RREZIQEVE
Shirat e medha ne periudhen e
lulezimit dhe formimit te perimit
MAJ 15

QERSHOR 10

PERIUDHA E RREZIKUT I

SHIRAT E MËDHA
Grumbullimi i te reshurave gjate periudhes se rrezikut mbi 110 mm

Fermerët duhet të kenë informacionin
e mëposhtëm për të blerë sigurimin
bujqësor:
•

Numri i identifikimit të fermës (NIF)

•

Fleta poseduese dhe kopja e planit

•

Një kontratë e noterizuar
(në rastin e marrjes me qira të tokës)

•

Konfirmimi i llogarisë bankare

•

Dëshmia e shtetësisë së Republikës së Kosovës

•

Dëshmi e moshës
(aplikuesi duhet të jetë së paku 18 vjeç)

•

Dokumentacion për të treguar pagesën e plotë të
taksave

•

Certifikata e Biznesit dhe Fiskal (për biznese)

Kriteret e
pranueshmërisë
Kriteret kryesore për sigurimin e
specit janë:
Minimumi
0.5 Hektarë të tokës
në pronësi apo të
marrë me qira

Sipërfaqet e mbjellura
me perime duhet
të jenë së paku
0.20 hektarë të
pandara edhe në
rastet kur toka është e
marrur me qira

