
Instrukcione 

për përmbajtjen e statutit të fondit pensional obligativ dhe vullnetar 

 

1.Statuti i fondit pensional obligativ dhe vullnetar (fondi pensional) duhet ti përmban më së paku 

këto të dhëna: 

a)Tërësisht emrin e regjistruar dhe vendin e fondit pensional dhe shkurtesën e emrit të fondit 

pensional ,në qoftë se ka; 

b)Tërësisht emrin,vendin dhe adresën e shoqerisë pensionale që udhëheq me fondin pensional; 

c)Statutin legjitim dhe gjendjen legjitime  të fondit pensional (fondit pensional obligativ dhe 

vulnetar),pronën e mjeteve të fondit pensional; 

d)Emrin e aksionerëve të shoqërisë pensionale, shumën e kapitalit elementar të shoqerisë 

pensionale, pjesmarjen e aksionerëve në kapitalin elementar; 

e)Të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë pensionale; 

ë)Emrin, të drejtat dhe detyrimet e  bankës kujdestare; 

f)Mënyrën dhe të drejtat e kalimit prej një fondi në fondin tjetër; 

g)Mënyrën e pagimit të kontributit ; 

h)Mënyrën e zbatimit të procedurës për ankesat e antarëve të fondit pensional që përfshin afatin 

maskimal për  rishikimin dhe zgjidhjen e ankesave, nepermjet: 

*regjistrimit të ankesave; 

*rishikimit objektiv të secilës pyetje që është në ankesë; 

*informimit të Agjencisë për mbikqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional në lidhje me 

çfardo parregullsi të zbuluara prej rishikimit të ankesave; 

I)Mënyra e kryerjes së revizionit të fondit penzional; 

j)Informacione për investimin që përmbëjnë: 

*qëllimet,principet elementare dhe kufizimet  gjatë invetimeve, përveç atyre të shkruara me 

ligjin e financimit kapital të sigurimit pensional të fondeve obligative dhe ligjin e financimit 

kapital të sigurimit pensional vullnetare; 

*zbatimin e metodave për shmangien e konflikteve të interesave gjatë aktiviteteve investicionale  

të fondit pensional, rregullat për publikimin e informacioneve në situata kur është e mundur 

konflikt të interesit dhe rregullat etike (morale) që i shfrytëzojnë menaxherët gjatë procesit së 

investimit të mjetëve; 

*organet kompetente për vendimet gjatë investimit  



k)mënyrën dhe procedurën për ndalimin dhe keqpërdorimin e nxjerrjes së informacioneve 

sekrete jashtë në lidhje me të dhënat personale e anëtarëve të fondit pensional dhe vendimet 

investicionale të shoqërive pensionale; 

l)Informacione për taksat që përmbëjnë: 

*mënyrën e llogaritjes dhe pagesat e provizioneve transakcionale drejtpërdrejt lidhur me shitjen 

dhe blerjen e mjeteve të fondit pensional; 

*mënyrën e llogaritjes dhe pagesën e taksave nga kontributet; 

*mënyrën e llogaritjes dhe pagesën mujore të taksave si perqindje prej vlerës neto të mjeteve të 

fondit pensional; 

*mënyrën e llogaritjes dhe pagesën e taksave për kalimin prej një fondi në fondin tjetër 

pensional; 

m)mënyrën e llogaritjes së vlerës neto të mjeteve të fondit pensional; 

n)mënyrën e udhëheqjes së kontabilitetit të fondit pensional; 

nj)mënyrën e informimit të anëtarëve të fondit pensional dhe gazetës zyrtare në të cilën shpallet 

prospekti informativ i fondit pensional dhe vendi ku mund të mirren raportet financiare; 

o)pensionet: 

*mënyra dhe llojet e pagesës së pensioneve; 

*lutjet dhe procedurat për realizimin e të drejtës së pensionit dhe kompenzimet pensionale; 

p)rregullorja e tatimit ; 

2.Statuti përmban mënyren e informimit të anëtarëve  të fondit pensional për secilin ndryshim 

ose shtim plotësus të statutit të fonsit pensional. 
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