
Raporti Europian i 
aksidenteve rrugore! 

Çfarë duhet të dini? 



Raporti Europian merret pa pagesë nga shoqëria e sigurimeve gjatë
nënshkrimit të policës së sigurimit të autopërgjegjësisë.

Qëllimi i Raportit Europian është mbulimi i shpejtë dhe efikas i dëmtimit të 
automjetit që nuk e ka shkaktuar aksidentin.

Raporti Europian përcakton kushtet në të cilat ka ndodhur aksidenti 
dhe dëmet materiale që janë shkaktuar.

RRaporti Europian nuk përbën pranim të fajit. Dëmi mbulohet nga shoqëria 
e sigurimeve që ka siguruar mjetin e personit që ka shkaktuar aksidentin.

Në anën e pasme të tij ka një UDHËZIM në të cilin janë të specifikuara në
detaje, mënyra dhe kushtet për përdorimin e RAPORTIT. 

Raporti Europian i 
Aksidenteve Rrugore



- kur në aksidentin rrugor ka persona të lënduar ose të vdekur,
- kur automjetet kanë pësuar dëme materiale (janë dëmtuar pjesët vitale 
për drejtim/ndalim, automjeti nuk mund të lëvizë në mënyrë të pavarur),
- kur drejtuesit e mjeteve nuk mund të harmonizojnë mendimet e tyre në 
lidhje me mënyrën dhe rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti rrugor,
- kur një nga automjetet nuk ka një policë të vlefshme sigurimi të 
pëpërgjegjësisë automobilistike, pra është i pasiguruar,
- kur një nga automjetet nuk është me targa,
- kur një nga automjetet është me targa të huaj,
- kur njëri nga drejtuesit e mjetit është dukshëm nën ndikimin e alkoolit, 
drogës ose substancave të tjera psikotrope,
- kur njëri nga shoferët nuk ka patentë shoferi të vlefshme,
- kur njëri nga drejtuesit e mjeteve është larguar nga vendi i aksidentit rrugor,
- - kur shoferët refuzojnë të japin të dhënat e tyre personale dhe të dhënat 
e automjetit

Në të gjitha rastet e tjera kur nuk plotësohet asnjë nga parakushtet për të 
thirrur policinë, ju plotësoni Raportin Europian.

Ju duhet domosdoshmërisht të thërrisni policinë në rastet e mëposhtme:

A duhet të thërrisni policinë APO
 të plotësoni Raportin Europian 
për Aksidente Rrugore?



Çfarë duhet të dini?

Në vendin e aksidentit rrugor, drejtuesit e mjeteve të përfshira në aksidentin 
rrugor janë të detyruar që menjëherë t'i largojnë automjetet nga rruga dhe të
plotësojnë dhe nënshkruajnë Raportin Europian.
 Përdorni vetëm 1 komplet për 2 automjetet që kanë marrë pjesë në
 aksidentin rrugor (d.m.th. 2 komplete për 3 automjete etj.), nuk ka rëndësi
se cili se cili raport është plotësuar, as cili pjesëmarrës e plotëson atë,
-   Kur mbushni raportin, përdorni një stilolaps,
-   Kushtojini vëmendje të veçantë pyetjeve të mëposhtme!

 • për pyetjet 6 dhe 8 (shkruani të dhënat nga polica juaj ose kartoni jeshil)
  

• për pyetjen 9 (shkruani të dhëna nga Patenta juaj)
 

  • për pyetjen 10 shënoni me saktësi vendin e goditjes
  

Çfarë duhet të dini?



• për pyetjen 12 (shënoni variantet (1-17) të cilat kanë të bëjnë me aksidentin
 dhe citoni numrin e përgjithshëm të katrorëve të shënuar)

! E RËNDËSISHME: 
 Mbajeni raportin evropian në automjet, që ta keni pranë dhe të lexoni 
udhëzimet e tij në detaje. Për të gjitha informacionet në lidhje me procedurën 
në rast të një aksidenti rrugor, kontaktoni shoqërinë e sigurimeve.
Ju duhet të nënshkruani raportin dhe t'ia jepni shoferit tjetër për nënshkrim.
Mbani një kopje për vete dhe tjetrën duhet t’ia jepni shoferit të përfshirë 
nnë aksident.

Dorëzoni raportin e nënshkruar sa më shpejt në shoqërinë ku është i siguruar
mjeti që shkaktoi aksidentin.Mos harroni të deklaroni se kur mund të bëhet
ekspertiza dhe vlerësimi dëmit për automjetin tuaj, Mos bëni asnjë modifikim 
në pjesën e përparme të Raportit Jepni emrat dhe adresat nëse ka dëshmitarë 
okularë. Nëse policia ka ndërhyrë, tregoni emrat e punonjësve të policisë,
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Mos harroni të ndiqni profilet e AMS-së në rrjetet sociale 

(Facebook, LinkedIn, Instagram)

Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve 


