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Hyrje 

 

 

1. Definimi / shtruarja e  problemit  

 

1.1 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

Faza e tretë: analiza e të dhënave 

1.2  Qëllimi / Objektivat 

 

1.3 Metodologjia 

 
 

2 Vështrim  i  përgjithshëm    

2.1 Kuptimi /definimin e problemit  

2.1.1 Funksionet e ndërmjetësimit financiar    

 

2.1.2 Mekanizmi i pagesave 

 

2.1.3 Tregtimi i letrave me vlerë 

 

2.1.4 Shpërndarja e riskut  

 

2.1.5 Përparësitë  për ekonominë 
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2.2 Tregu financiar 

 

 

2.2.1 Roli i tregut financiar 

 

 

2.2.2 Zhvillimi i tregut financiar dhe funksionet 

 

2.3 Brokeret                  

 

2.4 Agjentët          

 

 

2.4.1 Dallimet ne mes Brokerit & Agjentit 

 

 

 

2.5 Bleresit  e Sigurimeve 

 

2.6 Sherbimet ndihmese 

 

3 Kompanitë  e  Sigurimeve 

3.1 Zhvillimi Historik i Sigurimeve në Kosovë 
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3.2 Format moderne të sigurimit  

3.3 Aspektet Teorike 

3.4 Funksioni i Sigurimeve 

3.5 Parimet Themelore te Sigurimeve  

3.6 Mjedisi i Sigurimeve  

3.7 Elementet e sigurimit jane 

3.8 Ndarja e risqeve 

3.9 Tregun e sigurimeve 

4 Shoqërit e sigurimit të jetës 

 

5 Shoqëritë e sigurimit të pasurisë 

 

6 Fondet e pensioneve 

 

 

6.1 Vetitë e kontratës për sigurimin 

 

6.2 Të drejtat e të siguruarit 

 

6.3 Detyrat e të siguruarit 

 

7.Konkluzionet 

 

8. Aneksi : 

 

 

9. Referenca dhe Bibliografia 

 


