
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE 

DRSSH __________________ 

ALSSH __________________          
                         Modelar ______      

                                   
KËRKESË  

 

PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR, SIPAS LIGJIT NR. 10142, DATË 15.05.2009, I NDRYSHUAR 
 

Nr.  _______ Regj, Datë ______ / _____ / ________ 
 

Seksioni  I - Të dhëna personale të kërkuesit 
 

 

NID 

 

Emër 
 

Atësi 
 

Mbiemër 
 

Mbiemër para martesës 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
________________ 

 
Seksioni II - Kërkesa për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi 
 

Kërkoj të përfitoj pensionin e parakohshëm për vjetërsi shërbimi, meqenëse kam plotësuar kushtet, sipas nenit 13, 

të Ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009, të ndryshuar: 

1. Mosha ________  vjeç; 

2. Vjetërsi  në  shërbim  __________  vite; 

3. Kam dalë në rezervë/lirim në datën   ___ / ___ / ________; 

4. Kam përfituar pagesën kalimtare nga data  ___ / ___ / ______  deri më datë ___ / ___ / ______; 

5. Nuk kam përfituar pagesë kalimtare, pasi nuk plotësoja kushtet ligjore. 

Kërkoj që të ardhurat t’i tërheq pranë: 

Qendrës Paguese _________________________________ të Postës Shqiptare; 

Bankës __________________________;  me numër llogarie _________________________________. 

Seksioni III - Deklarata e periudhave të vjetërsisë në shërbim si ushtarak 
 

A. Deklaroj se kam shërbyer si ushtarak aktiv,  si më poshtë vijon: 

Nr. Reparti/Institucioni Nga data Deri më datë Funksioni/Grada 
1.     
2.     
3.     

            

 
Datëlindja 

 
Vendlindja 

 
Adresa 

 
Numër Telefoni 

 
 

____ / ____ / _______ 
 
Fshati: ____________ 

Qyteti: ____________ 

Rrethi: ____________ 

Qarku: ____________ 

 

 
Lagjia: _________________________ 

Rruga: _________________________ 

Pall: _________; Shk: _____________ 

Qyteti/Fshati: ___________________ 

Qarku/Rrethi: ___________________ 

 

________________ 

________________ 



B. Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se kam shkëputur marrëdhëniet financiare me subjektin 

____________________________________________ më datë  ____ / ____ / ________. 

C. Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se vazhdoj marrëdhëniet financiare me subjektin 

___________________________________________________. 

D. Deklaroj se  përfitoj ___________________, me nr. dosje ________, nga sigurimet shoqërore. 
 

E. Deklaroj se nuk përfitoj asnjë lloj përfitimi nga sigurimet shoqërore. 
 

F. Deklaroj se në rast se do të hyj në marrëdhënie pune, do të ndryshohet përbërja e familjes,  
 

ose për ndonjë shkak tjetër ligjor që sjell ndryshimin e pensionit,ose mbylljen e tij, do të njoftoj menjëherë 

DRSSH 
 

G. Deklaroj se jam i rregjistruar si punëkërkues në SHKP 
 

Seksioni IV - Dokumentacioni shoqërues 
 

Për të provuar plotësimin e kushteve, bashkëlidhur paraqes: 

(Vendos shenjën "X" përkatësisht nëse dokumenti është origjinal, fotokopje apo fotokopje e noterizuar).  
(Punonjësi i sigurimeve shoqërore vendos shenjën "V" për çdo dokument të depozituar).  
 

Nr. Emërtimi i Dokumentacionit Origjinal Fotokopje Fotokopje  
noterizuar 

Konfirmimi 
nga sig. shoq. 

1. Kartë identiteti     
2. Të tjera     
      
      

 
Seksioni V – Pranimi dhe nënshkrimi i kërkesës 
 
Pasi u njoha me kushtet ligjore për përfitim, plotësova deklaratën për periudhat e punës dhe ato kontributive dhe 
konfirmoj dorëzimin e dokumentacionit shoqërues, si më lart. 
 
Në mbështetje të VKM nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike 
elektronike” dhe të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2003 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar, me 
vullnetin tim të lirë autorizoj punonjësin e ngarkuar nga Drejtoria/Dega Rajonale e Sigurimeve Shoqërore që të 
sigurojë të dhënat dhe dokumentat administrative të ofruara nëpërmjet shërbimit publik elektronik, në atë masë 
që është e nevojshme për vlerësimin e kërkimeve të mia në përputhje me aktet ligjore, nënligjore dhe rregulloret 
që përcaktojnë procedurat e caktimit të përfitimeve që kërkoj të më caktohen nga strukturat përkatëse të 
sigurimeve shoqërore.                    PO                                       JO 
 

 
Kërkuesi 

____________________________ 
                                                                                        (Emër, Mbiemër, Nënshkrimi) 
 
Pasi vlerësova kushtet ligjore, në përputhje me Ligjin nr. 10142, datë 15.05.2009,të ndryshuar, dhe çdo dispozitë 
tjetër ligjore dhe nënligjore, kontrollova plotësimin e të dhënave të detyrueshme, dokumentacionin e dorëzuar 
nga kërkuesi, konfirmoj regjistrimin e kërkesës. 
 

 
Specialisti i Pranimit 

      ______________________________ 
           (Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)                                                         Vula 


