
ОСИГУРУВАЊЕ
СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКСА ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

ISSN 1857-9671

12/2017

OTШТЕТА ВО 
ФОРМА НА 

ПАРИЧНА 
РЕНТА

ПАРАМЕТРИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ





Национално биро за осигурување 1

Од уредникот

Издавач
Национално биро за 

осигурување - Македонија

За издавачот
м-р Трајче Латиновски

Адреса
ул. „Митрополит Теодосиј 

Гологанов“, бр. 28/3, Скопје
тел: 02 / 3136-172

е-пошта: nibm@nibm.com.mk
www. nibm.com.mk

Издавачки совет
м-р Трајче Латиновски 

(претседател)
д-р Климе Попоски

Марија Томеска
Сања Танчевска

Бошко Андов

Уредувачки одбор
Лепосава Гелевска

Мирјана Поп Талеска

Главен и одговорен уредник
Мирјана Поп Талеска

Ликовно-графички уредник
Миле Раденковиќ

Компјутерска обработка
Петар Петренко

Печатница
„Алфа СИД д.о.о.е.л.“

ул. „АВНОЈ“, бр. 84-1/2 
Скопје 

Тираж
2000 примероци

Датум
септември, 2017 г.

Технологијата влијае на сите сфери на модерниот 
живот, поради што стопанствениците од сите видови и 
големини, и сите бранши , мораат да ги имаат алатите 
и технологијата која ќе им овозможи комуникација со 
корисниците кои се навикнале да имаат едноставен, брз пристап до информа-
ции во секое време и на секое место. Осигурениците се тие што имаат потре-
ба да добијат информации, да заклучат осигурување без непотребно губење 
на време, па компаниите за осигурување мора да го прилагодат и унапредат 
своето работење и да го прилагодат на новите технологии. Прифаќањето на 
новите технологии, директно ќе влијае и на работата на агентите за осигуру-
вање во сите видови на осигурување, за да останат компетитивни со своите 
постоечки клиенти и да привлечат нови, но сега со една нова улога на техно-
лошки консулатнти и стратешки советници. 

Следејќи го  трендот на новите технологии, што е долгогодишна реалност 
на светскиот пазар на осигурување, Националното биро за осигурување  ги 
завршува  активностите за реализација на Заклучоците на Управниот одбор  
на НБО и сугестиите од Агенцијата за супервизија на осигурувањето за во-
ведување на интернет продажба на полиси за АО осигурување преку veb- 
shop на апликацијата -Централен систем на евиденција на полиси и штети. 
Друштвата за осигурување ќе треба да се прилагодат со измена на Условите за 
осигурување од автомобилска одговорност, како и техничко прилагодување 
на електронските апликации со апликацијата -Централен систем на евиден-
ција на полиси и штети во НБО.   

Следејќи го трендот за постојани новини за нови видови на осигурување, 
прилагодени на барањата на осигурениците, на повидок е и посебен вид на 
осигурување кој  е сеуште во развој и е познат како „параметарско осигуру-
вање“. Параметриското осигурување се користи за осигурување на материјал-
ни добра од последици на нестандардни временски ситуации  и земјотрес. 
Основен принцип на парамeтарското осигурување кај земјотрес, на пример, 
е дека  надомест се исплаќа доколку настанал земјотрес со одредена јачина. 
Воопшто не се мерат последиците од ризиците, туку исплатата се врши докол-
ку осигурените ризици  надминале некоја гранична вредност, односно јачина 
на земјотресот. Фактот на исплата, без разлика дали има настанато штета кај 
конкретниот корисник или не, е револуционерен во осигурувањето. 

Поинаку речено, класичното правило дека осигурувањето на материјални 
добра во случај на настанување на одредени ризици ја надоместува штетата 
до висина на вредноста со која објектот на осигурувањето се враќа во прво-
битната состојба, не важи!

Мирјана Поп Талеска

Повторно новини
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Л Е Г И С Л А Т И В А

Кога се побарува надомест на материјална 
штета поради смрт, телесна повреда или оште-
тување на здравјето, покрај веќе настанатата 
штета, Законот предвидува надомест и на идна 
штета, која се досудува во вид на парична рен-
та. Во текстот подолу, ќе се обидеме накратко да 
ги презентираме законските одредби, основи  и 
специфики на овој вид материјална штета.

Според Законот за облигациони односи, рен-
тата претставува надомест на материјална ште-
та која по редовниот тек на настаните ќе трае и 
во иднина. Притоа, досудената или вонсудски 
договорената парична рента, на име надомест 
на штета, се плаќа месечно однапред, ако судот 
не определи нешто друго, имајќи ги во предвид 
околностите на поединечниот случај. Тоа што е 
специфично за рентата и ја прави како посебен 
облик на надомест е тоа што во време на пресу-
дувањето не е познат вкупниот износ на штетата, 
а од тоа произлегува и втората нејзина каракте-
ристика, а тоа е периодичноста.

За да настане правото на надомест на мате-
ријална штета кој се изразува во форма на парич-
на рента, штетата треба да настане поради смрт, 
телесна повреда или оштетување на здравјето и 
се определува временски и тоа  доживотно или 
на одредено време.

• на одредено време: кога починатиот не би 
бил должен да го издржува  оштетениот по 
одредено време, а по исполнување на одредени 
услови, на пример по завршување на редовно 

школување, по полнолетство или пак доколку 
оштетениот заснова работен однос;

• во случај на привремена неспособност за 
работа кај оштетениот, кога е извесно дека по 
одредено време ќе се оспособи за работа.

• доживотна рента: повредениот е потполно 
или делумно трајно неспособен за работа 
и со сигурност до крајот на животот ќе 
трпи константна штета во вид на изгубена 
заработувачка поради својата намалена или 
трајно изгубена работна способност (како 
на пр. и предвремено одење во пензија, 
преквалификација - работа на помалку платено 
работно место, работа со скратено работно 
време).

Правото на оштетениот за остварување на 
рента поради трајно губење на работна способ-
ност, доколку во време на повредувањето сеуште 
не почнал да заработува, настапува од времето 
кога спрема возраста и другите објективни  окол-
ности тој би почнал самостојно да заработува.

Рентата, како надомест на материјална штета, 
се определува во следните случаи:

• им се определува на лица кои починатиот 
ги издржувал, на лицата кои според Законот 
имале право да побаруваат од починатиот 
издршка и на лицата кои починатиот редовно 
ги помагал, секако доколку оштетениот докаже 
дека постоело редовно помагање за време на 
живот на починатиот.

Во осигурителните компании најзастепени се 
барања за ренти по  основ на изгубена издршка.

OTШТЕТА ВО ФОРМА НА 
ПАРИЧНА РЕНТА

Материјалната штета може да настане и 
во случај на смрт, телесна повреда или 
нарушување на здравјето, а тоа значи 
во случај на повреда на лични права на 
човекот поврзани со неговото постоење 
и неговиот телесен интегритет, кога 
таа повреда има материјално - правни 
последици кои се појавуваат како 
материјална штета

Пишува: 
Јелена Јаневска
Виши стручен соработник за 
контрола на штети
Осигурување МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје- Виена Иншуренс Груп
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• телесна повреда или нарушување на здравјето, 
при што последиците се потполна или делумна 
неспособност за работа и во случај кога 
оштетениот ја губи заработката поради тешките 
телесни повреди или нарушување на здравјето, 
или пак потребите трајно му се зголемени, или 
можностите за негово натамошно развивање и 
напредување се намалени или уништени (на пр. 
поради настанатиот инвалидитет на дете или 
млад човек).

Под трајно зголемување на потребите на 
оштетениот спаѓаат потребата за постојана туѓа 
нега и помош, потребата за посебна стручна нега 
и лекови, а која оштетениот може да ја обезбеди 
само со ангажирање на лице кое има соодветни 
квалификации. Овој надомест се определува во 
месечен паричен износ.

Износот кој се исплатува во вид на парична 
рента се смета за лично-имотно субјективно право 
на оштетениот, па истото не може да се пренесува 
врз друго лице. Ова, и од причина што се обезбеду-
ва материјална егзистенција лично на оштетениот 
тогаш, кога поради телесните повреди и оштету-
вањето на здравјето тој е оневозможен материјал-
ната егзистенција да ја обезбеди самиот за себе, 
односно егзистенцијата на лицата кои тој ги из-
држувал и кои со неговата смрт ја имаат изгубено 
токму неговата материјална поддршка.

Имајќи ја во предвид целта на надоместот 
на материјална штета која се досудува во форма 
на парична рента, законодавецот изрично пред-
видува принцип на непреносивост на правото, 
како право кое исклучиво е врзано за личноста 
на оштетениот, односно за лица кои со смрта на 
издржателот имаат претрпено штета.

Дозволен е пренос на втасани или доспеани 
побарувања, само ако износот на надоместот е 
определен со писмена спогодба на страните, или со 
правосилна судска одлука (наследување, подарок).

Во ситуација кога станува збор за веќе доста-
саните износи на надомест во форма на парична 
рента, предвидена е можност за нивен пренос на 
други лица, но со исполнување на одредени за 
тоа услови. Оваа можност призлегува од приро-
дата на доспеаноста на побарувањето, односно 
под услов истите веќе да се влезени во имотот на 
оштетениот, така што тој, како и другите дело-
ви на својот имот, може да ги пренесе на други 
лица.   

Главни карактеристики на паричниот надо-
мест рента се:

• кога се работи за идна штета;
• вкупниот конечен износ на рентата не е познат 

во време на донесувањето на пресудата;
• се исплаќа периодично (сукцесивно) во 

одредени рати.
При одмерувањето на висината на рентата се 

земаат во предвид сите околности на случајот, а 
самата смрт или неспособност за работа не прет-
ставуваат автоматски основа за добивање рента, 
бидејќи последиците мора да се одразуваат во 
финансиска состојба кај оштетените лица. При-
тоа, Законот поставува рамка, односно правило 
дека износот на паричната рента во никој случај 
не може да биде поголем во конкретен износ од 
оној кој оштетениот би го добивал од починати-
от доколку тој би бил жив.

Корисниците на рентата може да се поделат на:
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• непосредно оштетени лица, кога самиот 
оштетен побарува рента по основ на изгубена 
заработка, туѓа помош и друг вид штети во 
врска со оштетување на здравјето;

• посредно оштетени, односно оние кои 
губат издршка поради смрт на некое лице 
(деца,брачен содружник,родители и др.).

Согласно Законот за облигациони односи, 
предвидено е дека надоместот на штета во облик 
на месечна рента се одредува заради:

• изгубена издршка, односно помагање 
како последица на смртта на давателот на 
издршката;

• изгубена заработувачка;
• трајно зголемени потреби на повреденото 

(оштетено) лице;
• уништени или намалени можности за 

натамошно развивање и унапредување, 
како последица на потполна или делумна 
неспособност за работа.

Изгубена издршка
За остварување на правото на надомест на 

штета за изгубена издршка или помагање, по-
требно е исполнување на одредени услови:

• издршката треба да е воспоставена, т.е.. да 
се ужива или да постои некое законско или 
договорно право на користење на право на 
издршка;

• со протек на одреден временски период, 
корисникот на издршката го губи правото 
(доколку стане полнолетен, ако поинаку не 
е договорено, или редовно не се школува, се 
вработи, обезбеди издршка по друг основ-нов 
брак);

• починатиот, кој ја давал издршката да 
располагал со парични средства за егзистенција 
додека бил жив, во спротивно корисниците не 
користеле фактички издршка, односно не трпат 
штета;

• износот на паричната рента да не може да биде 
поголем од вредноста на издршката што тој би 
ја добивал од покојниот, доколку би останал во 
живот.

Соодветно, наведените услови важат и кај 
изгубеното помагање со тоа што предуслов е по-
стоењето на редовно и континуирано помагање 
од страна на покојниот, се до неговата смрт, до-
колку тоа помагање било во согласност со право-
то и добрите обичаи (на пр.доколку доброволно 
помагал на некое лице  неспособно за работа и 
без средства за живот, иако немал законска об-
врска тоа да го прави).

И во ваков случај, право да побарува надо-
местување на така причинетата штета има издр-
жуваното,  односно помаганото лице, секако ако 
истото го докаже.

Доколку се утврди дека таквото помагање 
било само со повремено или  еднократно давање, 
барателот нема право на рента.

Право на штета во случај на смрт на некое 
лице имаат сите оние лица кои ќе докажат дека 
уживале издршка и имале право на издршка со-
гласно Законот за семејство. Во овој круг, спаѓа-
ат децата родени во брак и вонбрачни и усвоени 
деца, малолетни и полнолетни доколку редовно 
се школуваат до нивната 26 година старост (со 
исклучок доколку детето е неспособно за рабо-
та, од здравствени причини може тоа право да се 
продолжи), брачниот другар согласно законите 
за социјално, инвалидско и пензиско осигуру-
вање и лица за кои ќе се докаже дека биле издр-
жувани лица од страна на починатиот, како на 
пример вонбрачниот другар.

Доколку оштетениот се има стекнато со пра-
во на семејна пензија, износот на утврдената па-
рична рента ќе се намали за износот на семејната 
пензија, а доколку тој износ е ист како и износот 
на рентата, тогаш на оштетениот не му следува 
рента.

Во посебни случаеви ова право се продолжу-
ва и по навршување на 18-та или 26-та година 
старост на оштетениот, на пр.доколку се докаже 
дека уживателот на издршката е трајно неспо-
собен за работа и нема елементарни средства за 
животна егзистенција, пред се поради болест и 
во кој случај починатиот родител неизоставно би 
се грижел за него се додека е жив.

Законодавецот поаѓа од ставот дека барање-
то за исплата на рента по својата правна природа 
не е барање за издржување (алиментација), туку 
тоа е барање за надомест на материјална штета 
- изгубена издршка. Воедно, потребите на оште-
тениот не се ценат, туку се утврдува колкав износ 
починатиот  одвојувал и давал на оштетениот за 
неговата издршка, додека бил во живот. 

Изгубена заработка поради крајна или 
времена неспособност за работа
Доколку телесните повреди или оштетување 

на здравјето допринеле оштетениот да трпи ште-
та на име губење на заработката, без разлика 
дали таа е делумна или целосна, оштетениот има 
законско право на надомест на таков вид мате-
ријална штета, која се утврдува во форма на па-
рична рента, а која се манифестира како губење 
на делумна или целосна заработка и друга корист 
од дозволената работа, смалување на заработка-
та и губење или смалување на старосната или ин-
валидската пензија.

Рентата по овој основ може да ја побарува 
само непосредно оштетеното лице, а под зара-
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ботка се подразбира целата имовинска корист 
на оштетениот која ја имал од работата, но која 
оштетениот ја остварувал со дозволена работа,  
поткрепено со релевантни материјални докази 
од надлежни институции за пријавување и ода-
ночување на приходот.

Категоријата на корисници на ваков тип на 
рента се:

• оштетени лица кои поради претрпените 
повреди користат, не по своја воља инвалидска 
пензија, која е по износ помала од платата која 
би ја заработиле, доколку по редовниот тек на 
настаните би оделе на работа;

• оштетени лица кои поради претрпените 
повреди и трајно оштетување на здравјето 
се оневозможени во иднина да ја обавуваат 
професијата (занимање) со кое се бавеле 
пред незгодата, заради што не остваруваат 
заработка, остваруваат помала заработка - 
плата или се распределени на друго работно 
место со скратено работно време и со помала 
плата;

• за време на подолготрајно боледување трпат 
материјална штета.

• за оштетени кои стекнале право на старосна 
пензија, а износот на пензијата е помал од оној 
кој би го имале доколку  не би биле повредени 
и доколку би се уплаќале придонесите за 
пензиско осигурување во фондовите во оној 
обем во кој би се уплаќале доколку редовно би 
одел оштетениот на работа. 

Висината на овој вид на штета зависи исклу-
чиво од делот на заработката што реално оште-
тениот го губи, а не од планираната добивка. Од 
друга страна, а независно од степенот на намале-
ната работна способност на оштетениот, доколку 
тој не губи од својата заработка, нема право на 
овој вид на материјална штета.

Трајно зголемени потреби
Станува збор за материјална штета која ја со-

чинуваат трошоци на оштетениот заради: поја-
чана исхрана, туѓа нега и помош, идно извесно 
лекување. Доколку оштетениот има право на 
примање на социјален надомест по основ на про-
писите од социјалното осигурување како додаток 
за туѓа нега и помош или за телесно оштетување, 
а тој износ не го покрива износот кој оштетени-
от го плаќа за таа услуга, тогаш ќе има право на 
парична рента по овој основ. Овој вид на штета 
има карактер на трајно давање и за во иднина.

Правото на надомест на штета за туѓа нега и 
помош му припаѓа само на оштетениот, доколку 
е во живот, а не и на трети лица кои на повреде-
ниот му пружаат туѓа нега и помош.

Конкретно се работи за оштетено лице кај 
кое има намалување на општа животна актив-

ност во толкав обем да му е неопходно потреб-
на секојдневна туѓа помош заради задоволување 
на општите животни потреби. За утврдување на 
висината на овој вид на штета се цени, пред се 
дали туѓата помош на оштетениот му е постојано 
потребна во секојдневниот живот (неподвиж-
но лице, параплегичар) или помошта е потреб-
на само во поединечни животни ситуации. При 
досудувањето се води сметка за неопходноста за 
оштетениот да има ваква потреба, а надоместот 
се одредува према висината на износот потребен 
за обезбедување на таквата нега и најчесто при 
вонсудско договарање се користат податоци кои 
во вакви случаеви се доделуваат од страна на со-
цијалните фондови.

Поради уништени или намалени можности 
за натамошно развивање и напредување
Под материјална штета за овој вид се мисли 

на неостварената имовинска корист од работата 
на оштетениот, која може да се подведе под из-
губена заработка поради смалени изгледи за во 
иднина.

Претрпените телесни повреди поради кои 
дошло до трајно оштетување на здравјето, во 
одделни случаеви можат да доведат до уназаду-
вање на оштетениот во професијата или успеш-

Во пракса институтот рента се по-
веќе добива на значење, бидејќи брзиот 
развој на техниката и технологијата до-
ведува до се поголем број на сообраќај-
ни незгоди со штетни трајни последи-
ци по животот и здравјето на човекот. 
Искуствата при работење во осигурителни-
те компании при обработка на рентните ба-
рања говорат дека тие се сложени за реша-
вање, секој поединечен случај е специфичен 
и посебен сам по себе, а судските постапки 
по правило се долги и предизвикуваат и 
дополнителни трошоци во работењето на 
компаниите. Карактеристиката на рентните 
отштетни барања во пракса, говори дека тие 
често се однесуваат на барања на оштетени 
лица кои се послабо имотно ситуирани или 
најчесто социјално загрозени лица. Затоа, 
ваквите барања, доколку се неспорни и до-
кументирани, најдобро е да се решаваат вон-
судски без непотребно одолговлекување на 
постапката, бидејќи основната цел треба да 
преставува целосно и реално обештетување 
и надоместување на изгубеното на оштете-
ните лица, кои не по своја вина ќе трпат и 
идна штета во подолг временски период.
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ната кариера која ја имал пред незгодата и не-
говата неможност да се доразвива и усовршува 
за во иднина. Самото тоа претполага дека во 
иднина оштетениот ќе трпи извесна штета, но 
треба објективно и аналитички да се преоценат 
„можностите“  кои ги нуди професијата со која 
оштетениот се бавел и пред незгодата, како и 
предусловите и поединечните потенцијали на 
оштетениот, како на пример дотогашни постиг-
нати резултати и успеси, специфична работна 
способност, возраст, награди и признанија и сл.

Инаку, штетата изразена во вид на рента би 
претставувала разлика во платата која оштете-
ниот ја примал до незгодата и платата (компара-
тивно), која би ја остварувал во иднина, а реално 
е да се очекува дека би дошло до следствен про-
фесионален развој и натамошно унапредување 
во службата ( пр. кај одредени професии како 
на пр. кај доктори, во однос на неможноста да 
специјализира одредена област од медицината за 
која се насочувал, а сега поради телесен недоста-
ток поради повредата, можноста се губи, или кај 
професиналните војници (со чинови) каде со ис-
полнување на одредени услови има голема мож-
ност за напредок во хиерархијата, а на оштетени-
от поради повредата истото му е оневозможено).

Треба да се напомене дека во моментот на 
утврдувањето на фактичката состојба, натамош-
ното напредување и намалените можности за на-
тамошно развивање и унапредување треба да се 
веќе пропуштени, а по редовен тек на работите 
би требало веќе да се настанати, што е различно 
од евентуално нивно подоцнешно настанување.

Поради својата специфика, пред се заради 
факторите од кои зависи висината на штетата и 
временскиот период (за во иднина) до кога би се 
трпела ваквиот вид на парична рента, истата во-
главном се востановува судски.

Капитализација на рента
Во досега изнесеното, наведено е дека ште-

тата што се плаќа во форма на рента, пред се се 
плаќа месечно, однапред и сукцесивно. Притоа, 
плаќањето на рентата во, со закон, одредените 
временски периоди треба да обезбеди рамно-
мерно задоволување на секојдневните потреби 
на оштетениот и затоа за оштетениот од особена 
важност преставува сигурноста во навремената 
исплата на рентата.

Од правилото доживотната рента да се плаќа 
во рати постојат два исклучока во кои таа може 
да биде исплатена со еднократно давање на сума 
пари, што се определува на посебен начин. Пр-
виот случај постои тогаш кога судот определил 
штетникот да даде обезбедување, па тоа тој не 

го сторил. Вториот случај постои тогаш кога по-
стојат сериозни причини оштетениот да побара 
еднократна исплата, наместо исплата во рати. 
Штетникот не е должен да даде такво обезбеду-
вање, кога тоа според околностите на дадениот 
случај не е потребно. Така, на пример, доколку 
рентата ја исплатува солвентна осигурителна 
компанија (најчест случај) наместо штетникот, 
таквото обезбедување не е потребно.

 Но, според правната теорија, судската и оси-
гурителна пракса рентата како форма на мате-
ријална штета се исплаќа во еднократен паричен 
износ, ако е во поширок интерес на оштетениот, 
а се цени поединечно од случај до случај. 

Висината на еднократниот износ се опреде-
лува според висината на паричната рента што 
се плаќа во рати и според веројатното траење на 
животот на оштетениот (со примена на Таблици 
на смртност), со одбивање на соодветните кама-
ти (5%) поради предвремено плаќање на парич-
ниот долг.

Од сериозни причини доверителот може и во 
други случаи да бара, веднаш или подоцна, наме-
сто рентата, да му се исплати една вкупна сума.

Меѓутоа, за исплата на рента во еднократен 
паричен износ (капитализација) потребно е, а за-
висно од околностите на случајот да се внимава 
на: староста на корисникот на рентата, висината 
на рентата, пол, социјалната положба, времетра-
ење на рентната обврска, средства за егзистен-
ција, станбено прашање и сл..

Воедно, најповолно е да постои интерес и со-
гласност на вољите на двете страни, кај давате-
лот и уживателот, но судот во секој случај треба 
да цени дали со усвојување на барањето за испла-
та на капитализираниот износ во доволна мерка 
се осигурени посебните интереси на оштетениот.

Инаку, барањето за исплата на месечна рента 
и барањето за исплата на капитализираниот из-
нос не се различни барања за надомест на штета, 
туку различен е начинот на исполнувањето на 
истото барање за надомест на изгубена издршка, 
односно изгубена заработка. Со капитализација-
та не би требало да има оштетени - ниту давате-
лот, ниту уживателот, бидејќи капитализацијата 
пред се претставува сегашна вредност на идни 
давања.

Токму од овие причини, износот на капита-
лизираната рента се разликува од едноставниот 
математички збир на сите идни рати на досуде-
ната или вонсудски договорена рента, а пресмет-
ката се врши со помош на фактори за капита-
лизација пресметани од вешти лица со примена 
на актуарски таблици  спрема периодот за кој се 
врши каптализацијата - по месечни таблици или 
таблици за доживотна исплата (мажи/жени).
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Т Р Е Н Д О В И

ПАРАМЕТРИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Параметриското осигурување најчесто се 
користи за осигурување на материјалните 
добра од последици на нестандардни 
временски ситуации (суша, ниски 
температури, високи температури и сл.) и 
земјотрес. При тоа, воопшто не се мерат 
последиците од ризиците, туку исплатата 
се врши доколку осигурените ризици 
надминале некоја гранична вредност. 
Основен принцип на парамeтарското 
осигурување од временски непогоди е да во 
случај на невообичаени временски прилики 
се врши исплата на осигуреникот. Кај 
земјотресот, надоместот се исплаќа доколку 
настанал земјотрес со одредена јачина

Пишуваат:

Д-р Андреја Митески
Ентерпрајс системи ДООЕЛ Скопје

Проф. д-р Драги Јанев
Економски факултет, УКИМ Скопје

Фактот на исплата, без разлика дали има на-
станато штета кај конкретниот корисник или не, е 
револуционерен во осигурувањето, доколку може 
воопшто да зборуваме за осигурување. Поинаку 
речено, класичното правило за осигурувањето на 
материјални добра - дека во случај на настанување 
на одредени ризици се надоместува штетата до ви-
сина на вредноста со која објектот на осигурување-
то се враќа во првобитната состојба, НЕ ВАЖИ. 
Ова предизвикува две важни последици, по една за 
осигуреникот и осигурителот. Според објавените 
метеоролошки податоци, точно може да се пресме-
та колкав надомест осигуреникот ќе добие од оси-
гурителот, а со самото тоа отпаѓа вечниот сомнеж 
на осигуреникот дека осигурителот некако ќе го 
изманипулира и нема да му ја плати штетата. Како 
второ, осигурителната компанија нема трошоци 
за обработка на штети. Едноставно, доколку има 
место, некој определен настан или серија наста-
ни, веднаш му се исплаќа пресметаниот износ на 
осигуреникот, без процедури за пријава на штета, 
извид на лице место, потпишување записник и т.н. 
Ова повлекува и измени во терминологијата, па 
така, поимот „надомест на штета“ од класичното 
осигурување се заменува со поимот „исплата“.

Кај осигурувањата поврзани со временски не-
прилики, настаните кои доведуваат од исплата на 
осигуреникот, имаат место доколку:

• параметарот кој е предмет на мерење 
надминува некоја минимална вредност на 
дневна основа; 

• во текот на определен временски период, 
збирот на вредностите на параметарот кој е 
предмет на мерење, надминува определена 
минимална вредност;

Во обата случаи, според мерењата на официјал-
ната национална служба за метеоролошки работи 
за дадената локација.

Постои минимална вредност на осигурениот 
настан, над која се смета дека има основ за некаков 
надомест и максимална граница над која се исплаќа 
еден ист максимален надомест. Доколку вредно-
стите на параметарот кој го мериме се под миниму-
мот на дневно ниво или цел период, осигуреникот 
не добива никаква исплата. Доколку вредностите 
се помеѓу минимумот и максимумот, осигуреникот 
добива делумна исплата, а доколку вредностите се 
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над максимумот, осигуреникот добива надомест во 
вредност на осигурената сума.

Компаниите Celsiuspro http://www.celsiuspro.
com/ и Climate http://climate.com/ веќе некое време 
го практикуваат ова параметриско осигурување, а 
кај нас овие производи требаше да се појават преку 
програмата на EuropaRe, но тоа не се случи.

Да разгледаме неколку производи кои осигури-
телите ги нудат за да се разјаснат идејата и практи-
ката на овие осигурувања.

Врнежи Услови на полисата:
• Лимит на полисата 100%, 5.000 ЕУР; Премија: 

10 ЕУР
• Ризик: се осигурува параметарот врнежи,  

дневни и вкупно за период.
• Период на покритие: почеток 10.09.; крај  18.09, 

обата дена вклучени
• Гранични вредности за целиот период: 

Минимум 300мм; Максимум 400мм врнежи.

Гранични дневни вредности:
• Минимум 25 мм врнежи, доколку претходниот 

ден не заврнало повеќе од 30 мм.
• Минимум 20 мм врнежи, доколку во 

претходниот ден заврнало повеќе од 30 мм
• Максимум 40 мм врнежи.
• Да речеме, целиот период на осигурување траел 

8 дена и ги имаме следниве настани
Да ја разгледаме, пред се, промената на вред-

ностите на дневниот минимум. Денот пред првиот 
осигурен ден, немало воопшто врнежи, па дневни-
от минимум е 25мм. Првиот ден наврнало 50мм, 

што е повеќе од 30мм, па според правилото на гра-
нични дневни вредности минимумот се смалува 
на вредноста 20мм. Бидејќи вториот и третиот ден 
немало врнежи над 30мм, минималните вредности 
се зголемени до 25мм, итн.

Пресметката на Исплатата како % од лимитот 
на покритие на полисата се прави по следната фор-
мула:

• Исплатата како % = Броител / (Дневен 
максимум - Дневен минимум)

каде,
• Броител = (Максимум – Дневен минимум) * 

Максимална исплата (% од покритието),
каде

• Максимум = помалото од Дневна измерена 
вредност и  Дневен максимум

Така за првиот ден имаме:
• Именител = Дневен максимум - Дневен 

минимум = 40 – 25 = 15
• Максимум = 40
• Броител = (40 – 25) * 14% = 15 * 14%, од каде
• Дневната Исплата во % = 15 * 14% / 15 = 14%

Пресметката на колона 6 е особено интересна 
за деновите 2 и 3, кога наврнало иста количина, но 
дневниот минимум им е различен. 

Така за вториот ден имаме:
• Дневна Исплата во % = (30 – 20) * 14%  / (40 – 

20) = 10 * 14% / 20 = 7%
Додека за третиот ден имаме:

• Дневна Исплата во % = (30 – 25) * 14%  / (40 – 
25) = 5 * 14% / 15 = 4,67%

Според критериумот, вкупно за период на оси-
гуреникот му следува исплата 0%, бидејќи вкупно 
измерените врнежи за периодот (250мм) се пони-
ски од минимумот за периодот (300мм). 

Според критериумот, дневно надминување на 
граничните вредности на осигуреникот му следува 
исплата на 59,50% од осигурената сума.

Како конечен износ за исплата се зема пого-
лемото од двата критериуми: од Акумулираната 

Период во 
денови

Дневен 
минимум 

мм

Дневен 
максимум 

мм

Максимална 
исплата (% од 
покритието)

Дневна 
измерена 
вредност 

мм

Дневна исплата 
како % од лимитот 

на покритие на 
полисата

Акумулирана дневна 
исплата како % од 

максималниот лимит

1 2 3 4 5 6 7
0 0
1 25 40 14% 50 14,00% 14,00%
2 20 40 14% 30 7,00% 21,00%
3 25 40 14% 30 4,67% 25,67%
4 25 40 14% 35 9,33% 35,00%
5 20 40 14% 20 0,00% 35,00%
6 25 40 14% 50 14,00% 49,00%
7 20 40 14% 35 10,50% 59,50%
8 20 40 14% 0 0,00% 59,50%

Вкупно за 
период 300 400 100% 250 0%

Табела 1.
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исплата (која во нашиов пример е 59,50%) и Куму-
лативниот критериум (кој во нашиов пример е 0%).

Откако базично го разбравме механизмот на 
пресметка на исплатите на осигурениците, да ви-
диме во кои области на дејност на луѓето можеме да 
ги примениме и кои параметри би се мереле. Може 
да се применат на финансиски загуби на било кој 
вид на имот кој може да биде изложен на ризикот 
обилни врнежи, вклучувајќи станбени објекти, 
електроенергетски објекти, транспорт, земјодел-
ство и др. Периодот за кој би важело осигурување-
то си го бира осигуреникот, така фармерот оценува 
во кој период од годината обилните врнежи би мо-
желе да му наштетат на неговото производство и 
тој период го осигурува.

Да разгледаме и друг параметар на временски 
неприлики кој би можел да биде осигуран, да ре-
чеме суша.

Во случај на суша би мереле вкупна количина 
врнежи за определен период. Доколку вкупната 
количина на врнежи е под минималната за перио-
дот следува целосна исплата, доколку е над макси-
малната количина врнежи не би имало исплата, а 
доколку вредноста е помеѓу минимумот и макси-
мумот би следувала делумна исплата. 

Високите или ниски температури во определен 
период од годината исто така може да бидат пред-
мет на осигурување. Да разгледаме неколку такви 
производи: 

Високи температури
Заинтересирани осигуреници би биле земјодел-

ци, скијачки центри и сл.
Мерењето се врши на дневна основа, се исплаќа 

Акумулирана дневна исплата. Овде отсуствува гра-

ничната вредност за надоместот по основ Вкупна 
акумулирана вредност за целиот период.

Услови на полиса:
• Лимит на полиса 100%, 3.000 ЕУР;   Премија  30 

ЕУР
• Период на полиса: Почеток  01.07.;  Крај  15.09, 

обата дена вклучени
• Гранични дневни вредности: Минимум 35; 

Максимум 42 степени Целзиусови
• Дневен лимит на надомест 20%
• Доколку температурите се под минимумот – 

нема исплата
• Доколку пемпературите се еднакви и над 

максимумот – целосна дневна исплата

Вредностите помеѓу минимумот и максимумот 
се предмет на исплата пропорционално формулата:

• Процент на дневна штета = (дневен лимит - 
минимум)/(максимум - минимум), каде 

Дневен лимит е помалото од Реално измерената 
температура и Дневниот максимум.

Во дадениов пример на осигуреникот му се ис-
плаќа целиот лимит на покритие кој изнесуваше 
3.000,00 ЕУР.

За земјоделците инересено може да биде и оси-
гурувањето според критериумот  Акумулирани то-
плински единици во определен период од годината. 
Малиот број вакви акумулирани топлински едини-
ци можела негативно да влијае на никнувањето на 
посевите. Услови на полиса, пример:

• Лимит на полиса 100%, 6.000 ЕУР; Премија 30 
ЕУР

• Период на полиса:  Почеток 01.10.  Крај 21.10, 
обата дена вклучени

Акумулирани Дневни топлински вредности:
• Минимум 25 топлински единици 

период минимум максимум
дневен 

лимит на 
надомест

реално 
измерена 

температура

процент 
на дневна 

штета

Акумулирана 
дневна исплата 

како % од 
максималниот 

лимит
01.07 - 13.08 35 42 20% под 35 0,00% 0,00%

14.08 35 42 20% 36 2,86% 2,86%

15.08 35 42 20% 37 5,71% 8,57%

16.08 35 42 20% 38 8,57% 17,14%

17.08 35 42 20% 40 14,29% 31,43%

18.08 35 42 20% 43 20,00% 51,43%

19.08 35 42 20% 43 20,00% 71,43%

20.08 35 42 20% 42 20,00% 91,43%

21.08 35 42 20% 39 11,43% 100,00%

22.08 35 42 20% 39 11,43% 100,00%

23.08 35 42 20% 36 2,86% 100,00%

24.08 - 15.09 35 42 20% под 35 0,00% 100,00%

Табела 2.
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• Максимум 50 топлински единици 
• Опсег на топлински вредности 
• Минимална топлинска вредност на 

температура 4 степени Целзиусови 
(МинТВТемп)

• Максимална топлинска вредност на 
температура 10 степени Целзиусови 
(МаксТВТемп)

• Базична температура 4 степени Целзиусови

Формула за пресметка на Дневна топлинска 
вредност:

• Дневна топлинска вредност = (МИН темп. + 
МАКС темп)/2 – Базична температура

Каде,

• МИН темп. = поголемото од Реалната дневна 
минимална температура и МинТВТемп

• МАКС темп = помалото од Реалната дневна 
максимална температура и МаксТВТемп

• Доколку акумулираната Дневна топлинска 
вредност на температурата е помала од 25 - 
целосна исплата

• Доколку акумулираната Дневна топлинска 
вредност на температурата е поголема од 50 - 
целосна исплата

Вредностите помеѓу минимумот и максимумот 
се предмет на исплата пропорционално формулата:

• Процент на исплата = (Акумулирана Дневна 
топлинска вредност - минимум) / (максимум - 
минимум),

МинTВТемп степ. 
Целз. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

МаксTВТемп степ. 
Целз. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Базична темпер. 
степ. Целз. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Реална мин. темп. 
степ. Целз. 10 8 2 2 4 -1 -4 -6 -3 0 3 4 4 3 4 5 5 5 6 6 5

Реална макс. темп. 
степ. Целз. 15 12 13 5 8 5 3 2 3 5 6 8 6 7 7 8 9 9 9 9 8

МИН темп 10 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5

МАКС темп 10 10 10 5 8 5 4 4 4 5 6 8 6 7 7 8 9 9 9 9 8

Дневна топлинска 
вредност 6 5 3 0,5 2 0,5 0 0 0 0,5 1 2 1 1,5 1,5 2,5 3 3 3,5 3,5 2,5

акумулирана 
Дневна топлинска 

вредност на 
температурата

6 11 14 15 17 17 17 17 17 18 19 21 22 23 25 27 30 33 37 40 43

Табела 3.

период Минимум
дневен 

лимит на 
надомест

реално 
измерена 

температура

процент 
на дневна 

штета

Акумулирана 
дневна исплата 

како % од 
максималниот 

лимит
01.11 - 13.11 -4 20% над -4 0,00% 0,00%

14.11 -4 20% -5 20,00% 20,00%

15.11 -4 20% -6 20,00% 40,00%

16.11 -4 10% -10 10,00% 50,00%

17.11 -4 10% -8 10,00% 60,00%

18.11 -4 10% -9 10,00% 70,00%

19.11 -4 10% -6 10,00% 80,00%

20.11 -4 10% -5 10,00% 90,00%

21.11 -4 10% -5 10,00% 100,00%

22.11 -4 10% -6 10,00% 100,00%

23.11 -4 10% -5 10,00% 100,00%

24.11 - 30.11 -4 10% над -4 0,00% 100,00%

Табела 4.
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Во нашиов случај процентот на исплата би бил:
• % исплата = (43 - 25) / ( 50 - 25) = 18 / 25 = 72%
• Износ на исплата = % исплата * Лимит на 

полиса = 72% * 6000 = 4.320,00 ЕУР

Смрзнување
Услови на полиса:

• Лимит на покритие 100%, 3.000 ЕУР;   
• Период на покритие: Почеток  01.11.;  Крај 

30.11., обата дена вклучени
• Температура на замрзунување:  -4 степени 

Целзиусови
• Структура на исплата
• 20% на ден заклучно со 15.11.
• 10% на ден почнувајќи од 16.11
• (за пролетните осигурувања би можело да биде 

обратно, на почетокот 10%, а потоа 20%)
Параметриското осигурување често се приме-

нува за осигурувањето од земјотрес. Услови на по-
лиса, пример:

• Лимит на полиса 100%, 30.000 ЕУР;    Премија  
50ЕУР

• Период на полиса: Почеток  01.01.   Крај  31.12, 
обата дена вклучени

• Гранични дневни вредности: Минимум 5 
степени; Максимум 7 степени Меркалиеви 

Критериуми за исплата:
• При земјотрес под Минимумот – не следува 

исплата
• При земјотрес над Максимумот – целосна 

исплата
При земјотрес со јачина помеѓу Мин и Макс 

делумна исплата според формулата:
• Формула за пресметка на делумна исплата 

(ДПДИ)
• ДПДИ = (Реална јачина за земјотрес - Мин)/

(Макс – Мин))* Лимит на покритие
Бидејќи осигурувањето не е добра вила која им 

помага на оштетените од различни временски и 
природни непогоди, туку бизнис кој треба да ра-
боти профитабилно, неопходно е да се обезбедат 
некои предуслови како би можело ова параметар-
ско осигурување воопшто да функционира.

Како прв и најважен предуслов е актуарска пре-
сметка на секој од ризиците. За секоја актуарска 
пресметка, неопходна е добра статистичка база, но 
за параметриското осигурување неопходна е од-
лична статистичка база, а згора на тоа и модели-
рање на можните идни настани, најчесто со мето-
дот монте-карло. Овие проценки може да ги прави 
осигурителната компанија, но најчесто се произво-
ди кои се купуваат од специјализирани компании 
за проценка на ризик. (На пример компананијата 
Ecityrisk - http://www.ecityrisk.com/. Оваа компа-
нија дури и ги индивидуализира ризиците. Така 

при осигурување од поплава, освен податоците за 
врнежи и поплави на повеќе години наназад, при-
брани се и топографски податоци за секоја куќа 
одделно, со што се цени вистинската веројатност 
за поплава на таа куќа. Во случај на осигурување 
од земјотрес, освен сеизмичката локација на се-
која градба, секако големо влијание има и типот 
на градба на објектот кој се осигурува.).

Втор проблем кој би ја олеснил продажбата и 
евентуалните махинации е софтверско решение 
кое би ги поддржало продажбата на осигурител-
ните производи и исплатата на штети. Во овој со-
фтвер би требало да бидат заложени параметрите 
од Актуарските проценки на ризиците кои се оси-
гуруваат и се врзани со понудата која аквизитерот 
му ја предлага на осигуреникот. За осигурувањето 
од временски непогоди софтверот – on line би ја 
враќал премијата за параметрите за кои осигу-
рикот сака да се осигура. Доколку осигуреникот 
сака да се осигура од земјотрес на определена сума 
на осигурување, аквизитерот ги внесува точните 
координати (географска ширина 42° 1’51.73»S и 
должина 21°22’42.02»I) на локацијата каде се наоѓа 
објектот кој се осигурува, а програмот проверува 
колкав е ризикот од земјотресот на дадената лока-
ција и враќа пресметана премија. Како аквизите-
рот ќе ги знае точните координати на локацијата? 
Едноставно Google Earth. Точните координати се 
важни за ризикот земјотрес, но за ризикот поплава 
се круцијални, имајќи предвид дека секој можен 
објект на осигурување е точно снимен од сателит 
и има за секој топографски податоци за теренот 
каде се наоѓа. 

Како трет проблем би можело да биде точно-
то мерење на матеоролошките или сеизмичките 
параметри на одредена локација. Така, доколку се 
осигуруваме од суша, може да се случи, и обично 
во летните месеци и се случува, на одредени места 
да врне, а на други, блиску до нив не. Како реле-
вантни се земаат податоците од Националаната 
метеоролошка служба за дадената област. Но на 
мерната локација можело да врне, а поголемиот 
број ниви да останат суви. Во овој случај бериќе-
тот е уништен, а обештетување нема. И обратно. 
Туристичката агенција осигурува период од две 
недели без врнежи, гостите се сместени во конкре-
тен хотел. Може да се случи да добие 100% исплата 
доколку на мерната станица поминал облак и вр-
нело дожд, а во хотелот каде се сместени гостите 
воопшто и да не заврнало.

Натаму, би требало точно да им се објаснат пра-
вилата на осигурениците. Така, одреден земјоделец 
може да се осигура од просечни дневни темпера-
тури, просекот во периодот да е доволно голем за 
да не добие надоместок за штети, во осигурениот 
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период посевите да му замрзнат како резултат на 
краткотрајни силни мразови, а тој не бил воопшто 
осигурен од замрзнување. Во вакви случаи би до-
шло до разочарување кај осигурениците.

Имајќи предвид дека параметриското осигуру-
вање, според механизмите кои ги користи, повеќе 
личи на обложување отколку на класично осигуру-
вање можни се и осигурувања од страна љубители 
на хазардни игри кои немаат никакви дирекни ма-
теријални интереси за определен ризик.

Мин степени 
Меркалиеви 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Макс степени 
Меркалиеви 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Макс - Мин 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Реални степени 

Меркалиеви 4 5 5,5 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,5

Реални - мин -1 0 0,5 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5

% на исплата 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Лимит на 

покритие € 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

реална исплата € 0,00 0,00 7.500,00 15.000,00 18.000,00 21.000,00 24.000,00 27.000,00 30.000,00 30.000,00

Табела 5.

Користена литература:
Материјали од конференцијата: First regional 

Europa Re Insurance Conference Developing 
Catastrophe and Weather Risk Markets in Southeast 
Europe: From concept to reality 12-14 October 2011 
Ohrid, R.Macedonia

 http://www.europa-re.eberlesystems.ch
http://www.celsiuspro.com/ 
http://climate.com/
http://www.ecityrisk.com/
Благодарност до г-ѓа Alma Qamo за помошта 

при разјаснувањето на одделни параметриски про-
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П Р О П И С И

Сопственикот, односно корисникот на мотор-
но возило, е должен да склучи договор за осигу-
рување од одговорност за штети што со употреба 
на моторното возило ќе им ги причини на трети 
лица, поради смрт, телесна повреда, нарушување на 
здравјето, додека пак осигурителните друштва се 
должни да склучат таков договор со сопствениците 
на превозни средства (член 3 и член 14 од Законот 
за задолжително осигурување).

Согласно горенаведеното, најголемиот број 
на договори кои ги склучуваат осигурителните 
друштва, се договорите за осигурување од авто-
мобилска одговорност, и од истите произлегува-
ат и најгомелиот дел од барањата за надомест на 
нематеријални штети. 

Во 2015 година, осигурителните друштва 
имаат склучено 684,031 такви договори, во 2016 
година таа бројка ќе надмине 700,000 договори.

Согласно член 45 од Законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот,  тарифата за премија 
за осигурување од автомобилска одговорност е 
пропишана и утврдена и се движи во рамка од 
околку три до десет илјади денари во зависност 
од видот на возилото (просечната премија за тие 
договори во 2015 година  изнесувала околу 5,700 
денари), додека пак минималните суми на осигу-
рување на кои може да биде склучен  договорот 
за осигурување од автомобилска одговорност за 
штети поради смрт, телесна повреда и нарушу-
вање на здравјето, по штетен настан согласно 
член 20 и член 72 од Законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот и  изнесуваат до не-
колку стотици илјади евра. 

Согласно законско решение за период од 3 го-
дини, од 2010 до 2013 година, минималните суми 
на осигурување се зголемуваа за педесет процен-
ти годишно. Според тоа, минималните осигуре-
ни суми од 01.01.2013 година, за штети поради 
смрт, телесна повреда и нарушување на здравје-
то, по штетен настан изнесуваат:

• 675.000 ЕВРА за автобуси и товарни возила;
• 337.500 ЕВРА за други моторни возила и
• 1.012.500 ЕВРА за моторни возила кои 

пренесуваат опасни материи.

Осигурителните друштва, со склучување на 
договор за осигурување за кој прибираат про-
сечна премија од околу 5,700 денари, превземаат 
ризик по основ на тој договор да исплатат надо-
мест на штета од неколку стотици илјади евра, и 
тоа само од еден таков договор. 

Од една страна, осигурителните друштва се вр-
зани со висината на премија за осигурување која 
може да ја наплатуваат (која е прилично ниска), 
од друга страна нема пропишано критериуми за 
надомест на нематеријална штета по кој би можеле 
да се водат осигурителните друштва и судовите.

Осигурителните друштва во Р.Македонија, 
околу педесет проценти од вкупната сума на на-
платена премија од сите класи на осигурување, ја 
исплаќаат како надомест за штети по договори 
од  автомобилска одговорност, од кој поголем 
дел како надомест за нематеријална штета.

Тука се остава една огромна слобода на судот 
во поглед на висината на надомест на немате-
ријална штета. Судот, по негова слободна оцена, 

НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ  ШТЕТИ ВО 
СУДСКА ПОСТАПКА

Со зголемување на бројот на моторни 
возила, се зголемува и бројот на склучени 
договори за осигурување од автомобилска 
одговорност, од причина што истите 
подлежат на задолжително осигурување 
согласно Законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот

Пишува: Игор Христовски
 УНИКА А.Д. Скопје
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согласно член 189 и 190 од ЗОО, може да досуди 
износ и до неколку стотици илјади евра и за пре-
трпена, да речеме, лесна телесна повреда, бидејќи 
не е ограничен со ниту еден закон или подзакон-
ски акт или рамка во поглед на висината на па-
ричниот надоместок кој може да го определи.

По однос на горенаведеното, како еден од 
проблемите со кој се соочуваат осигурителните 
друштва, е немањето важечки пропишани рамки 
или критериуми за надомест на нематеријална 
штета.

Критериуми за надомест на нематеријална 
штета во осигурителните друштва
Осигурителните друштва се соочуваат со се 

повеќе иницирани барања за надомест на нема-
теријална штета, и додека видовите на немате-
ријална штета се неспорни, како што се:

• претрпен физички бол
• претрпен страв
• претрпени душевни болки поради намалување 

на општа животна активност
• претрпени душевни болки поради нагрденост
• претрпени душевни болки поради смрт на 

блиско лице
• претрпени душевни болки поради особено 

тежок инвалидитет на блиско лице
 За погоренаведените претрпени нематеријал-

ни штети може да се утврди дали и во кој обем 
ги претрпел оштетениот (со преглед на медицин-
ска дукументација, со мислење од лекар цензор, 
со непосреден преглед од лекар на оштетениот, 
вештечење и сл.), осигурителните друштва се 
соочуваат со проблем во определувањето на ви-
сината на паричниот надоместок за секој вид на 
претрпена нематеријална штета поединечно.

Овој дел од постапката за надомест на нема-
теријална штета за осигурителните друштва е по-
себно комплициран и сложен, од причина што не 
постојат објективни мерила врз основа на кои ќе 
може да ја одредат висината на паричниот надо-
мест за претрпена нематеријална штета, и при не-
достаток од пропишани рамки, надоместокот го 

утврдуваат по слободна оцена, а водејќи се од дото-
гашните искуства и воспоставената судска пракса. 

Немањето рамка и невоедначена судска прак-
са при одмерување на висината на паричниот не-
доместок, создава проблеми и нееднаков пристап 
при одлучувањето за висината на паричниот на-
домест од страна на осигурителните друштва и 
судовите , а поради немањето на критериуми по 
кој можат да се водат, се соочуваме со се поголем 
број на поведени судски постапки.

Иако осигурителните друштва се водат по  
одредени критериуми и износите кои ги нудат 
за надомест на нематеријална штета не се разли-
куваат драстично од едно до друго друштво, се 
јавува проблем поради невоедначената судска 
пракса при одмерување на висината на парични-
от надомест за нематеријална штета. 

Имено, од поголемиот дел од судската прак-
са која ја имат осигурителните друштва, најчесто 
износот кој го досудува судот е нешто помеѓу из-
носот што го нудело осигурителното друштво и 
износот кој го побарувал оштетениот.

За пример, доколку осигурителното друштво 
како надомест за претрпена нематеријална ште-
та нудело сума од, да речеме, износ 80,000 денари 
а оштетениот побарувал износ од 200,000 денари, 
во најголемит број на случаеви досудениот износ 
од страна на судот е некаде помеѓу овие износи, 
а оттаму и  мотивацијата на оштетените да пове-
дуваат судски спорови.

Иако осигурителните друштва нудат се пого-
леми износи во вонсудска постапка како надо-
мест за претрпена нематеријална штета, а со цел 
избегнување на судки постапки и дополнителни 
судски трошоци, како вештачења, судски такси и 
адвокатски трошоци, сепак се соочуваме со по-
ведување на судски спорови од страна на оште-
тените.

Оттука, произлегуваат и проблеми при вонсуд-
ско решавање на оштетните барања, оштетените 
се почесто се застапувани преку полномошници 
(адвокати) кои ја познаваат проблематиката и не-
достатоците во регулативата и истите ги користат 
при преговарање на висината на надоместокот, a 
со цел добивање што повисока понуда за својот 
клиент, и неретко со аргумент дека во судска по-
стапка би добиле поголем износ, а осигурителното 
друштво би било изложено на дополнителни суд-
ски трошоци (такси, вештачења и сл.).

Комисијата за осигурување од автомобилска 
одговорност при владата на Р.Македонија, во ок-
томври 2006 година, донесе критериуми за надо-
мет на нематеријална штета поради смрт,телесна 
повреда и нарушување на здравјето од употреба 
на моторни возила, согласно тогашниот член 45 
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став 2 од Законот за задолжително осигурување 
во сообраќајот. 

Во нив беа утврдени околностите од кои ќе 
зависи висината на надоместокот за претрпена 
нематеријална штета, со посебно даден табеларен 
приказ за посебните видови на надоместоци со ут-
врдување на минимален и максимален износ. 

Овие критериуми се приемнуваа од 01.01.2007 
година до 21.02.2008 година, кога со одлука на 
Уставниот суд на Р.М., беа укинати став 2 од член 
45 од Законот за задолжително осигурување, 
како и самите критериуми. 

Овие критериуми беа добра рамка и алатка на 
осигурителните друштва и судовите при реша-
вање на барањата за надомест на нематеријални 
штети, и даваа одредена сигурност на осигури-
телните друштва за можниот исход на судските 
постапки по однос на висината на паричниот на-
доместок, а со давањето спогодба на оштетениот, 
согласно овие критериуми и заштита од допол-
нителни судски трошоци.

Иако овие критериуми беа на сила краток вре-
менски период, впрочем мислам дека сеуште се 

рамка по која се водат осигурителните компании 
и дел од судиите при одмерувањето на висината 
надоместокот, но бидејќи истите се укинати и ја 
немаат силата на важечки пропис, а како единствен 
основ по кој се определува висината на немате-
ријалната штета остануваат само член 189 и 190 
од ЗОО, се соочуваме и со тенденцијата на зголему-
вање на досудените износи од страна на судовите.

Според мое мислење, јасна е потребата од до-
несување на критериуми за надомест на немате-
ријална штета, во некаков облик, на пример како 
смерници донесени од страна на Врховниот суд, 
како не би биле во спротивност со Уставот, и со 
кој не би се загрозила автономноста и самостал-
носта на судовите при нивното одлучување, од 
причина што би биле донесени од самиот суд.

Со донесувањето на вакви критериуми, зна-
чително би се намалил бројот на судски постап-
ки, определувањето на надоместокот би бил 
приближно еднаков за пооделните видиви на 
нематеријални штети,оштетените побрзо би ги 
остварувале своите побарувања кои ги имаат 
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пред осигурителните компании и судовите, и би 
знаеле начелно колкав надоместок им следува.

Во врска со судската пракса, како еден од 
главните проблеми со кој се соочуваат осигури-
телните друштва во судските постапки, е секако 
разнообразноста.

Имено, при анализа на судските пресуди, може-
ме да забележиме дека на оштетените лица не им 
се определува еднаков надомест за ист вид, јачина 
и времетраење за претрпена нематеријална штета.

Како за пример, би навел неколку судски 
одлуки од ист суд, во кој за ист вид, јачина и вре-
метраење на претрпена штета се досудувани дра-
стично различни износи како надомест за пертр-
пена штета.

Еден ист суд, на тужителот кој се здобил со 
повреда, потрес на мозок, му досудува износ од 
57,000 денари, за ист вид на повреда, потрес на 
мозок, истиот суд на друг оштетен му  досуду-
ва износ од 130,000 денари, исто така за здобие-
на повреда потрес на мозок,и истиот суд на друг 
оштетен досудува износ од 230,000 денари.

Од само овие три примери, од кои јасно се 
гледа како и во еден ист суд, но од различни су-
дии за претрпена нематеријална штета од ист 
вид, се досудуваат различни износи на надомест 
за претрпена нематеријална штета.

Покрај горенаведените, имаме и примери на 
досудување и на енормни износи на надомест, во 
случаеви кога оштетениот се здобил со телесни по-
вреди (така наречени лесни телесни повреди), каде 
што повредите не се окарактеризирани како тешки 
телесни повреди, туку како телесни повреди.

Имено, првостепениот Суд со Пресуда за 
претрпени телесни повреди, а не тешки телесни 
повреди досудува износ од 725,000 денари. Во 
конкретниот случај, спорен беше видот на пре-
трпената повреда, односно дали истата претста-
вува телесна повреда или тешка телесна повреда. 
По изведени две медицински вештачења спро-
тивни едно на друго, во врска со видот на повре-
дата, се изведе и доказ со супервештачење со кое 
се утврди дека тужителот се здобил со телесни 
повреди кои не биле од животно загрозувачки 
карактер и кај оштетениот не оставиле траен ин-
валидитет или нагрденост. Судот, ценејќи го из-
веденото супервештачење, се решава да досуди 
фрапантен износ од 725,000 денари.

Уште еден ваков пример со Пресуда на пр-
востепениот Суд, во која е утврдено дека тужи-
телот се здобил со телесни повреди во вид на 
набиеница на главата, вратниот рбет, градниот 
кош и десен колк, на оштетениот судот му досу-
дува износ од 810,000 денари. Секако дека при 
одлучувањето од страна на судот улога имаат и 

изведените медицински вештачења од страна на 
вештите лица, и нивното мислење за времетре-
ењето на претпрената болка, страв и претрпена 
душевна болка поради намалена општа животна 
активност која ја претрпел оштетениот. 

Во голем број на судски постапки имаме из-
ведено по две медицински вештачења, каде што 
видот на повредите не се разликува, но се раз-
ликуваат по однос на времетраењето на претр-
пениот страв, бол и намалена општа животна 
активност, и неретко судиите определуваат да се 
изведе трето супервештачење каде би се утврди-
ло времетраењето на претрпените болки, страв 
и намалена општа животна активност, а со тоа 
само се одолговлекуваат постапките и се зголе-
муваат судските трошоци.

Неретко во постапки за надомест на нема-
теријална штета кога повредите се од лесен ка-
рактер, трошоците кои се направени во судската 
постапка се еднакви или поголеми од самиот на-
домест на нематеријалната штета.

Како за крај би навел, а имајќи ја во предвид 
економската состојба во Република Македонија, 
големата невработеност, како и просечната плата 
од ококу 22,000 денари, определувањето на пре-
високи износи може да биде само стимулација за 
одредени противправни дејствија, како  симули-
рани незгоди и повреди, а со кои одредени лица 
би оствариле економска корист.

Доколку за нагмечувања и модринки на глава 
или тело, судовите определуваат износи помеѓу 
60,000 и 100,000  денари, и во случаеви и пого-
леми износи, кои претставуваат од три до шест 
просечни месечни плати, секако дека даваат од-
реден стимул за тоа.

Знаци на вакви појави веќе има во поголем 
број, имаме случаеви каде што одредени лица и 
возила се повторуваат во повеќе наврати, и осигу-
рителните друштва поединечно, но и заедно, има-
ат веќе поднесено и соодветни кривични пријави. 
Имајќи предвид дека осигурителните друштва се 
финансираат со јавни средства, бидејќи договорите 
за осигурување се склучуваат врз начелата на за-
емност и солидарност согласно кои се здружуваат 
определени износи од страна на сите осигуреници  
во друштвата за осигурување, мора со особено вни-
мание да се одлучува во овие постапки за надомест 
на нематеријална штета. При одмерувањето на ви-
сината на надоместокот за претрпени нематеријал-
ни штети, осигурителните друштва и особено судо-
вите, треба да бидат многу внимателни како не би 
го довеле  надоместокот на нематеријална штета на 
ниво на лукративен бизнис, каде што оштетените и 
останати лице би профитирале во овие постапки.
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Н О В И Н И

Осигурувањето од автомобилска одговорност 
за штети предизвикани на трети лица е задолжи-
телно за сите сопственици, односно корисници  
на моторни и приклучни возила    (во согласност 
со членовите 1 и 14  од Законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот „Службен весник“ на 
Р.М.,бр.88/05).

 Иако продажбата на полиси за задолжителното 
осигурување од автомобилска одговорност преку 
интернет е новина  за нашиот  осигурителен па-
зар, сепак десетина години наназад, продажбата 
на полиси за осигурување за разни класи и видо-
ви на осигурување (вклучително и на полиси за 
осигурување од автомобилска одговорност) преку 
интернет е  реалност во многу европски земји.                                                                                                              

Имено, во Националното биро за осигурување  
при крај се активностите за реализација на заклу-
чоците на Управниот одбор  на НБО и сугестиите 
од Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 
воведување на интернет продажба на полиси за 
АО осигурување, преку veb- shop на апликација-
та Централен систем на евиденција на полиси и 
штети.  Според  Агенцијата за супервизија на оси-
гурувањето, доколку друштвата за осигурување за-
почнат со интернет продажба на АО полиси, треба 
да подготват измени и дополнувања на Условите за 
осигурување од автомобилска одговорност и тех-

ничко прилагодување на електронски апликации 
со апликацијата Централен систем на евиденција 
на полиси и штети во НБО. Исто така,  побарано   
е имплементирањето на  укажувањата од АСО да 
оди во координација на ИТ Секторот  и Секторот 
за продажба во секоја компанија, а стручната служ-
ба на НБО, навремено, да биде информирана за да 
може да ја следи нивната примена  од сите друштва 
за осигурување-членки на Бирото.

Согласно одредбите во Законот за супервизија 
на осигурувањето,Законот за задолжително осигу-
рување во сообракајот (член 3, ст.1 и ст.4, член 52, 
став (1) точка 4 и став (3)  и Законот за електронска 
трговија (член 10, член 12), нема правни пречки за 
интернет продажба, бидејќи фактички полисата 
за осигурување е договор за задолжително оси-
гурување за штети предизвикани на трети лица.  
ИТ компанијата СИМТ има доставено  мислење 
дека странките, односно граѓаните, ќе можат да 
си ја отпечатат полисата со сите придружни еле-
менти, откако со своја платежна картичка ќе из-
вршат уплата на премијата за осигурување. Поли-
сата издадена преку интернет, ќе има електронски 
печат и потпис од одговорно лице на компанијата 
и, се разбира, оригинален потпис од корисникот. 
Стручната служба на НБО смета дека полисата за 
АО осигурување нема третман на јавна исправа, 
бидејќи не е издадена од државен орган или орган 
на државна управа, согласно член 215 од Законот 
за парнична постапка. Издадената  полиса за  АО 
осигурување, преку veb- shop е соодветен доказ 
дека возилото е осигурано, впрочем и во Правил-
никот за начинот и постапката на регистрација 
на возилата (Службен весник на Р.Македонија 
81/ 09, со измените и дополнувањата објавени 
во Службен весник бр.53/11,123/12, 73/13,164/14 
,154/15,192/16,39/16,28/17 и 46/17 ) во  ставот 2 од 
членот 5 во алинеа 4 стои „извршено осигурување “.

Интернет продажбата на  полиси за осигуру-
вање од автомобилска одговорност преку “ veb 
shop“ ќе се однесува само на обнова на полиса за 
осигурување која се наоѓа во апликацијата на НБО. 
Тоа, фактички, значи дека податоците за сопстве-
никот - осигуреник на возилото и за возилото се 

ПРОДАЖБА НА АО ПОЛИСИ  
ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

 Од оваа есен физичките и правните лица 
во Р.Македонија при обнова на полисите за 
осигурување од автомобилска одговорност, 
ќе можат сами преку интернет да купат 
полиса  за осигурување

Пишува:
Лепосава Гелевска
помошник директор во НБО
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наоѓаат во базата и истите се превземаат без мож-
ност за нивна корекција, односно менување.

Друштво за осигурување –членка на НБО ќе 
може преку интернет  да продава полиси за осигу-
рување од автомобилска одговорност преку “veb 
shop“, само ако  ги усполнува  дватa услова  :

• автоматско генерирање на бројот на полисата;
• електронски потпис и печат

Клиентот, односно граѓанинот, по повлекување 
на податоците за полисата  за осигурување за на-
редниот осигурителен период,  ги следи следните 
чекори:

• Со платежна картичка прво  ја плаќа сумата 
назначена во АО полисата; 

• Потоа, АО полисата  се снима  и се повлекува 
од апликацијата; 

• По е-маил,  полисата се испраќа до  е-маилот на 
клиентот  во pdf формат;

• Клиентот полисата за АО треба да ја  испечати 
во два примероци, еден за него лично, другиот 
за МВР) 

• На веб страната се достапни и може да се 
испечатат и Условите за осигурување од          
автомобилска одговорност, како и

• Примерок од Европскиот извештај за 
сообраќајна незгода со мала материјална        
штета.

    Во друштвата за осигурување се подготвуваат 
измени и дополнувања на Условите за осигурување 
од автомобилска одговорност и техничко прила-
годување на нивните електронски апликации со 
апликацијата Централен систем во НБО. 

ИТ комисијата ги разгледа техничкото решение 
и спецификацијата, и констатира дека временски 
рок  за СИМТ е два месецa за имплементирање, а за  
друштвата за осигурување модулите и тестирање-
то, рокот е три месеци. 

Националното биро за осигурување, навре-
мено, ќе ја информира јавноста и медиумите  за 
почетокот на новиот начин на продажба на АО  по-
лисите,  а процедурите за продажба на полисите за 
автомобилска одговорност преку интернет ќе ги  
објави на својата veb страна.

Вработените во осигурителниот сектор во Ре-
публика Македонија од интернет - продажбата  на 
АО полиси ( преку креирањето на  „виртуелен про-
давач“) очекуваат  дека овој начин на купување  е 
предизвик,  во прв ред, за помладите осигуреници, 
но дека со време, истото ќе се шири и ќе има се 
поголем број на корисници. Инаку, продажбата на 
АО полиси преку интернет е присутна во многу 
европски земји (вклучително и во опкружување-
то) во прв ред, заради задолжителниот карактер на 
овој вид на осигурување и огромниот (милионски) 
број на моторни возила.
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У С П Е Ш Н И

Во времињава, кога критериумите за  нешта-
та се свртени надолу, кога исконските мерила за 
убаво, добро, правично, чесно... се разретчени до 
апсурд, се уште постојат средини во кои епитетот 
најдобар има  веродостојно покритие. Токму со 
вакво образложение, од управата на осигурител-
ната компанија „Евроинс“ АД Скопје,побарав со-
говорник за нашата повремена рубрика-Успешни.

По вообичаените формалности, по два теле-
фонски разговора, пред мене е  дама која офи-
цијално слови за најдобар службеник во погоре 
споменатата компанија. Таа е со насмевка на ли-
цето, која  како да е нејзин генетски белег, таму е и 

На ти со: Аница Анастасиевска Петрушевска, најдобар службеник во  
„Евроинс Осигурување АД Скопје“

ЛИЧЕН ПРИОД И МОТИВАЦИЈА

На прашањето да ми објасни како се станува 
најдобар службеник во осигурителна 
компанија, Аница одговара со прашална 
гримаса: - Навистина не знам точно да ви 
одговорам, бидејќи никогаш не работев 
со цел да го достигнам епитетот најдобар 
работник, едноставно ги прифаќам и 
соодветно одговарам на работните задачи 
кои ми се доверени
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кога и упатувам „незгодно“ прашање, какво што е 
она - дали со врски се вработила.

- Искрена да бидам, кога претпоставените ми 
рекоа за што се работи, позитивно се изненадив. 
Сите ние совесно си ја вршиме работата и не раз-
мислувајќи за некаков натпревар.  Веднаш потоа 
помислив дека таков епитет во „Евроинс Осигу-
рување“ заслужуваат многу од моите колеги, но 
сепак ми е драго што овојпат претпоставените ме 
посочиле токму мене.

Така го започнавме разговорот со Аница Ана-
стасиевска Петрушевска, вработена во Дирекција-
та за ликвидација на штети и регреси во „Евроинс 
Осигурување“, од  денес  со епитет кој  на нејзиниот 
ангажман на работното место и дава нова димен-
зија, би рекол, го   удвојува фокусот на раковод-
ството, но и на вработените на  нејзиниот лик и 
дело.

Аница ми раскажува дека никогаш не можела 
ни да замисли дека  ќе работи во осигурителна ком-
панија, бидејќи, следејќи го детскиот сон, да биде 
лекар, завршила средно медицинско училиште, а 
потоа и економски факултет.

- Навистина, сон ми беше да станам лекар, но 
по завршувањето на средното училиште, околно-
стите се променија. Заклучив дека студиите траат 
пет години, а специјализација уште четири, дека 
тешко се наоѓа работа, така што одлучив да бидам 
практична, се запишав и го завршив Економски-
от факултет. А  дека мојата одлука беше исправна, 
покажа времето.

Веднаш по завршување на факултетот, од една 
пријателка, дознав дека во „Евроинс Осигурување“ 
има потреба од нови вработувања по ребренди-
рањето на Друштвото, како и претрпените проме-
ни во организацијата. Се пријавив на конкурс за 
вработување, бев на тестирање и од следниот ден 
почнав со работа. Тоа беше во 2008 година и еве, јас 
се уште сум во истата осигурителна компанија. Ра-
ботата ме исполнува, работам во „здрава“ средина, 
повеќето од вработените се млади и амбициозни, 
условите за работа се одлични...

- Каде е платата во ова твое редење на убави 
нешта во „Евроинс Осигурување“?

Платата е солидна во однос на општиот стан-
дард за живот, но како што личниот приод кон 
работата е клучен фактор за одење напред, така и 
личниот доход претставува адекватна сатисфак-
ција и мотивација за одговорно пристапување кон 
работата.

 На прашањето да ми објасни како се станува 
најдобар службеник во осигурителна компанија, 
Аница одговара со прашална гримаса - Нависти-
на не знам прецизно да Ви одговорам, никогаш не 

работев со цел да го достигнам епитетот најдобар 
работник, едноставно ги прифаќам и соодветно 
одговарам на работните задачи кои ми се довере-
ни. Од првиот ден кога се вработив, до денес, имам 
ист пристап кон обврските. Од почетокот се трудев 
да навлезам во сржта на работата и довереното да 
го сработам најдобро што можам. Бидејќи се ра-
боти за чувствителен сегмент- надомест на штети 
за претрпена телесна повреда, на секој предмет му 
пристапувам со детална анализа  и примена на про-
писите, каде се некои, иако навидум ситни детали, 
важни за правилна одлука во процена на отште-
тувањето. Тоа пак е важно за компанијата, но и за 
секој клиент засебно.

- Кога сме кај штетите, познати ми се при-
мери на незадоволство на клиентите од виси-
ната на отштетата, но и појава на фингирани 
штети. Какво е твоето  практично искуство во 
тој поглед?

- Со таквите појави повремено се соочувам, но 
како што веќе реков, се трудам, во својот домен на 
работата, да бидам реална при одобрување на одре-
дена штета. Во одредени случаи соработуваме и со 
колегите од другите осигурителни компании во по-
глед на проверка на претходни штети на осигуре-
никот и сл. Инаку, има обиди при некои штети- се 
мисли на телесни повреди, намерно или ненамерно 
да се дадат нецелосни или невистинити податоци 
во врска со штетниот настан, па од тие причини, 
внимателно му пристапувам на секој предмет.

- Колкав е износот на највисоката штета од 
осигурување од незгода што „Евроинс Осигу-
рување“ му исплатил на некој клиент ?

- Колку што се сеќавам, највисоката исплатена 
сума изнесува  околу 2.000.000 денари по основ на 
менаџерско осигурување од незгода, но веднаш да 
ви кажам дека износот за надомест на штета зависи 
од утврдените параметри сврзани со полисата и 
други прописи.

- Сите што работат во приватни компании, па 
и во осигурителниот  сектор, се жалат на недостиг 
на слободното време. Какво е твоето искуство во 
тојпоглед ?

- Работното време е стандардно, како и секаде, 
но, во зависнност од тековнните работи, некогаш 
останувам и подоцна и не е точно дека се нема сло-
бодно време. Јас наоѓам време и за вон работни  
активности. Излегувам со колеги и пријатели, одам 
на прошетки,читам книги. Проблемот со времето 
е во организација на работните и други обврки.

M.Р.
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П Р О Ф Е С И И

Актуарите ги анализираат минатите настани, 
го проценуваат тековниот ризик и прават моде-
ли за она што може да се случи во иднината. На 
тој начин, тие прават проценка на финансиските 
импликации врз работата и обезбедуваат важни 
информации за креаторите на долгорочни стра-
тегии. Во денешниот свет на ризик и неизвесност, 
осигурителната индустрија не е само важен дел од 
деловната средина и животот воопшто, туку и со 
голем потенцијал за раст, посебно во земјите во 
развој како Република Македонија. 

Актуарската професија е релативно нова во 
Република Македонија,  за разлика од западните 
европски земји каде се практикува повеќе од еден 
век. Со донесувањето на Законот за супервизија 

на осигурувањето од 2002 година, за прв пат, во 
Република Македонија се дефинираат условите за 
работа како овластен актуар и задачите на овла-
стените актуари. Првата генерација го завршува 
актуарското образование во 2004 година и, отто-
гаш, започнува нивното ангажирање од страна на 
осигурителните компании, пензиските фондови 
и супервизорските тела. Во моментов, бројот на 
овластени актуари во земјата изнесува 28 и нешто 
повеќе од 70% од нив, работат во областите на оси-
гурување живот и неживот.

Со оглед на тоа што намената на осигурувањето 
е заштита на луѓето и дејностите од значителни за-
губи од неизвесни настани (загуба на имот, загуба 
на живот, болест или пензионирање), од особено 
значење е луѓето кои ги креираат новите продукти 
и ја пресметуваат солвентноста на осигурителните 
компании – актуарите, да бидат добро образовани 
и во тек со најдобрите практики во индустријата 
во развиените земји од ЕУ.

Работата на актуарите во осигурувањето е регу-
лирана со одредбите на Законот за супервизија на 
осигурувањето и подзаконската регулатива донесе-
на од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. 
Во согласност со светската практика, актуарите во 
Република Македонија се членови на национално 
професионално здружение – Македонско Актуар-
ско Здружение, полноправна членка на Меѓуна-
родната Актуарска Асоцијација. Како такви, тие се 
должни да го почитуваат Кодексот на однесување 
и се предмет на дисциплинска постапка во случај 
на прекршување на одредбите од Кодексот. 

Тековната законска регулатива во Република 
Македонија, која ги уредува областите на осигу-
рување живот и неживот, е базирана врз регула-
торниот режим „Солвентност 1“. Во земјите на ЕУ, 
овој регулаторен режим беше на сила се до 2016 
година, кога беше заменет со нов – „Солвентност 
2“. „Солвентност 1“ има сметководствен пристап и 
во него за сите компании на пазарот важат истите 
критериуми за потреба од капитал - базирани само 
на преземениот осигурителен ризик и обврски во 
форма на технички резерви. „Солвентност 2“ пак, 
има економски пристап и потребата од капитал 
на една компанија зависи исклучиво од нејзиниот 
профил на ризик, додека обврските се третираат 

АКТУАРИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

Актуарите се високо квалификувани 
професионалци кои гo анализираат 
финансискoто влијание на ризикот 
за организации како осигурителни 
компании, пензиски фондови и слично. 
Водени од строгите стандарди на 
професијата, тие ја применуваат нивната 
математичка експертиза за предвидување 
и минимизирање на финансиската 
неизвесност  (Дефиниција според IAA - 
Меѓународна Актуарска Асоцијација)

Пишува:
Владимир Бубалов 
Овластен актуар
УНИКА АД Скопје
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според нивната економска вредност, плус одредена 
маргина на разборитост. Во пресметките  на овие 
параметри и квантификацијата на сите ризици 
(осигурителни, пазарни, кредитни, ликвидносни, 
оперативни, концентрациски)  кои го сочинуваат 
профилот на ризик на една осигурителна компа-
нија, актуарите имаат клучна улога.

Новиот регулаторен режим беше воведен во 
земјите на ЕУ заради поголема транспарентност на 
целокупната работа на осигурителните компании 
во поглед на ризиците со кои се соочуваат, ефи-
касно обезбедување на компаниите од несолвент-
ност со соодветно ниво на капитал кој ги зема во 
предвид сите наброени ризици, а со самото тоа и 
пружање на поголема заштита на осигурениците 
во остварувањето на нивните права, дефинирани 
во договорите за осигурување.

Во Република Македонија, од март 2016 год., 
е започнат твининг проект за хармонизирање на 
регулативата во осигурувањето со регулативата и 
праксата на Европската Унија. Проектот треба да 
трае 18 месеци и како краен резултат се очекува 
подготовка на нов Закон за осигурување, во со-
гласност со Европската директива позната како 
„Солвентност 2“. 

Со сите наведени законски промени, во прет-
стојните години, се очекува актуарите да имаат се 
поголема улога во осигурителниот бизнис во Репу-
блика Македонија. 

Во моментот, актуарите се ангажирани главно 
во доменот на пресметка и проверка на адекватно-
ста на пресметаните премии и технички резерви. 
Сето ова, вклучува серија од постапки кои мораат 

да бидат извршени пред актуарот да биде во состој-
ба да даде разумна проценка во однос на премиите 
и резервите. Секоја работа започнува со проверка 
на квалитетот на податоците за издадени полиси и 
настанати штети кои ги добиваат од информаци-
скиот систем, или пак од надлежните сектори на 
компанијата. Според една анкета од 2006 година на 
Организацијата за истражување на осигурувањето 
неживот (GIRO) во Велика Британија, актуарите 
користат 25% од работното време за проверка на 
квалитетот на податоците кои понатаму ги кори-
стат во своите пресметки. Од резултатите на истата 
анкета, 30% од актуарските анализи се соочиле со 
одредени тешкотии предизвикани од проблем по-
врзан со квалитетот на податоците. 

Со нивните забелешки и укажувања, актуарите 
придонесуваат за постојано подобрување на до-
верливоста на информациските системи во ком-
паниите.

Од суштествено значење за стабилноста на оси-
гурителните компании се правилно пресметаните 
премии кои се наплатуваат од осигурениците со 
издавање на полисите за осигурување. Според член 
78 од Законот за супервизија на осигурувањето, 
„премијата за осигурување се состои од техничка 
премија и дел на премијата за вршење на дејноста 
на осигурувањето“. Техничката премија за издаде-
ните полиси треба да биде пресметана така што 
истата ќе биде доволна за покривање на сите штети 
настанати од тие полиси и трошоците поврзани 
со нивната обработка. Тие штети можат да бидат 
пријавени во текот на траењето на полисите, но 
поради одредени причини нивното пријавување 
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може да се случи и по една, две или повеќе години 
од настанувањето. 

Со техниките кои ги користат и нивната екс-
пертиза, актуарите прават проценка на износот 
на сите штети кои настанале од одредена група на 
полиси за кои компанијата се уште нема сознание, 
и кои ќе и бидат пријавени во иднина. На тој на-
чин, дознаваат дали премијата со која се задолжени 
осигурениците во одреден период ќе биде доволна 
за покривање на обврските кои долгорочно ќе про-
излезат од тие полиси. Тие се должни да го изве-
стат управниот орган на компанијата во случај на 
неадекватност на пресметаната премија, а истиот 
треба да донесе одлука за корекција на премиските 
стапки или некоја друга мерка за надминување на 
проблемот. 

Компаниите издвојуваат технички резерви за 
да можат да ги покријат сите обврски кои наста-
нале или ќе настанат по веќе издадените полиси за 
осигурување. Осигурителните компании се долж-
ни да направат пресметка на техничките резерви 
четири пати во годината. За една компанија се сме-
та дека издвоила адекватно ниво на технички ре-
зерви кога нивното ниво е такво што овозможува  
покривање на сите обврски по дотогаш издадените 
договори за осигурување, без разлика дали тие веќе 
настанале и компанијата знае за нив, настанале, но 
компанијата се уште нема сознание дека постојат 

или за кои се очекува допрва да настанат во наред-
ниот период. 

Адекватноста на пресметаните технички резер-
ви на минати датуми се проверува со група на ак-
туарски техники со кои се врши тестирање на адек-
ватноста на обврските (LAT – Liability Adequacy 
Testing).

Овластените актуари се вклучени и во подго-
товката на новите продукти, каде што се должни да 
дадат мислење за предложената нова тарифа при 
пријавувањето на продуктот во Агенцијата за су-
первизија. Учествуваат активно во подготовката и 
проверката на статистичките и финансиските из-
вештаи кои се доставуваат квартално до Агенција-
та и даваат мислење за состојбата на друштвото за 
осигурување во годишните извештаи.

Покрај наведените ангажмани, овластените ак-
туари вршат проверка на пресметката на маргината 
на солвентност и капиталот на друштвото. За мар-
гината на солвентност во Законот за супервизија 
на осигурувањето во член 75 е наведено дека тоа е 
нивото на капитал кое друштвото за осигурување 
треба да го има во секој момент. Во членот 77 е де-
финирана и потребата од Гарантен фонд чие ниво 
зависи од видот на дејноста и класите на осигуру-
вање во кои работи друштвото. Потребата од ми-
нимум капитал за едно друштво за осигурување/ 
реосигурување е дефинирана со два услова, т.е. по-
големиот износ од маргината на солвентност и ни-
вото на Гарантен фонд. Нивото на Гарантниот фонд 
е критериум за минимум капитал на друштвата, 
се додека маргината на солвентност не го надмине 
овој износ. 

Во регулативата базирана на „Солвентност 1“, 
пресметката на маргината на солвентност е при-
лично едноставна и не бара посебен ангажман, 
бидејќи го зема во предвид само  осигурителниот 
ризик кој веќе постои во билансите на друштвото 
во форма на износи на  полисирана премија и на-
станати штети (ликвидирани и резервирани). 

Во „Солвентност 2“ се напушта концептот на 
маргина на солвентност како минимум потребен 
капитал и се заменува со пресметка на параме-
трите SCR – Solvency Capital Requirement (потре-
бен солвентен капитал) и MCR – Minimum Capital 
Requirement (минимум потребен капитал). Прес-
метката на овие параметри е значително усложне-
та, бидејќи како влезни податоци се земаат параме-
три кои ги квантифицираат сите останати ризици 
со кои се соочува компанијата и кои се наброени во 
почетокот од текстот. Поради сето ова, станува не-
опходно зголемување на капацитетите на одделите 
за управување со ризици со актуари кои ќе бидат 
вклучени во математичката интерпретација на сите 
ризици во работењето на компанијата.   
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Со новиот регулаторен режим, улогата на акту-
арот во осигурителниот бизнис се издига на едно 
ново, многу позначајно ниво од претходно. Актуа-
рите стануваат вклучени во сите сегменти на рабо-
тењето на друштвото за осигурување. Додека при 
тековната законска регулатива тие се доминантно 
вклучени во процесот на пресметка на технички-
те резерви, во новата регулатива тие имаат актив-
на улога во приемот во осигурување, техничките 
резерви, реосигурувањето, но и во поддршка на 
општото управување со сите останати ризици. 
Во сегашниот регулаторен режим, овластениот 
актуар дава мислење дали техничките резерви се 
издвоени и премиите пресметани на начин пред-
виден со Законот и принципите на актуарската 
професија. Во „Солвентност 2“ една од четирите 
клучни функции, заедно со функциите на Интер-
на ревизија, Усогласеност и Управување со ризици 
е Актуарската функција. Актуарската функција е 
клучна функција која обединува повеќе сегменти 
од работата на компанијата, но може да се сведе 

на три главни области: Координација и следење на 
евалуацијата на техничките резерви, вклучувајќи 
ја методологијата, претпоставките и податоците, 
Известување и Поддршка на функцијата на упра-
вување со ризици.

Без да се навлегува понатаму во детали на регу-
лативата која што претстои, извесно е дека за успех 
на конкурентниот пазар нема да биде потребна 
само посветена продажна мрежа. Освен новата 
регулатива, во следните  години се очекува и це-
лосна либерализација на пазарот на осигурување. 
Компаниите веќе нема да можат да се потпрат на 
законски регулираните премии и ќе се соочат со си-
лен притисок од пазарот. Овој притисок ќе можат 
да го издржат оние компании кои ќе знаат соодвет-
но да ги идентификуваат и тарифираат ризиците, 
односно оние кои имаат кај себе актуари кои со 
своите анализи и модели на ризик ќе им овозмо-
жат на управните органи на компаниите, да можат 
полесно да ги согледаат проблемите во работењето 
и да донесат правилни одлуки.
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Дали некогаш сте се запрашале како компани-
ите за осигурување доаѓаат до цените за безброј 
полиси што ги нудат? А што е со тие чести промени 
во стапките на премиите? За неинформираните, 
овие постојано ескалирачки стапки се чинат произ-
волни. Цените на осигурителните полиси изгледаат 
случајни, но тоа е навистина резултат на многу на-
порна работа и внимателна анализа. Ова е дело што 
секојдневно го прави релативно мала група малку 
познати, но високо обучени вработени во осигу-
рителната индустрија кои носат титула на актуар.

Што работи актуарот?
Актуарот е одговорен за анализирање на мож-

ните резултати од типот на настани кои би можеле 

потенцијално да предизвикаат осигурениците да 
поднесуваат барања за надомест на штети врз ос-
нов на  нивните полиси за осигурување. Тие ја про-
учуваат целокупната веројатност дека ќе се појават 
различни настани и ги оценуваат потенцијалните 
ризици. Нивната цел е да се обидат да ги проценат 
трошоците поврзани со настанот, доколку нави-
стина се случи.

Зошто го прават овој тип на анализа?
Осигурителните компании треба да се осигу-

раат дека парите што ги наплатуваат и собира-
ат од осигурениците се адекватни за покривање 
на трошоците за намирување на побарувањата, 
што потенцијално може да ги направат осигуре-
ниците, како и нивните други трошоци. Всуш-
ност, работата што ја вршат актуарите е клучна 
за способноста на осигурителната компанија да 
остане во бизнисот. Доколку премиите се прем-
ногу ниски,  нема да има соодветни средства за 
плаќање на сите побарувања. Доколку премиите 
се премногу високи, осигурителните компании 
ризикуваат да го загубат бизнисот од оние осигу-
рителни компании кои нудат поевтини премии.  
Поголемиот дел од актуарите работат во осигу-
рителната индустрија, а особено во компаниите 
за осигурување на живот, здравје и имот. Други-
те се вработени во финансискиот сектор и по-
магаат во одредувањето на цените за хартии од 
вредност, пензии и други финансиски понуди.
(Insuranceworkforce.com)

УЛОГАТА НА ПРОФЕСИЈАТА АКТУАР

Актуарот е одговорен за анализирање на 
можните резултати од типот на настани кои 
би можеле потенцијално да предизвикаат 
осигурениците да поднесуваат барања за 
надомест на штети врз основ на  нивните 
полиси за осигурување. Тие ја проучуваат 
целокупната веројатност дека ќе се 
појават различни настани и ги оценуваат 
потенцијалните ризици. Нивната цел е да се 
обидат да ги проценат трошоците поврзани 
со настанот, доколку навистина се случи.
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Актуарската наука е дисциплина која приме-
нува математички и статистички методи за да се 
процени ризикот во осигурувањето, финансиите и 
другите индустрии и професии. Актуарите се про-
фесионалци кои се квалификувани во оваа област 
преку интензивно образование и искуство.

 Актуар е професионалец кој се занимава со 
проценка и управување со ризикот за финанси-
ски инвестиции, полиси за осигурување и други 
вложувања кои вклучуваат мерка на несигурност. 
(Википедија)

Зборот “actuar‘ е изведен од латинскиот збор 
actuaries. Според толкувањето на некои автори, 
зборот актуар буквално значи стенографски ав-
тор, кој прави пресметки врз основ на минатото 
во таа област. 

Современеото значење на поимот актуар е 
во употреба од 1772 г кога англичанецот Edward 
Rowe Mores го оснивал друштвото за осигурување 
‘‘Equitable Assurances on Lives and Survivorships‘‘ и 
го именувал својот актуар William Morgan. Во тоа 
време, биле направени и првите табели за живот и 
статистичките табели за морталитет.

Во Македонија,  друштвата за осигурување, 
со Законот за супервизија на осигурување, се ус-
ловени да работат врз основ на пресметките од 
актуарите кои покрај високо образование, треба 
да положат и стручен испит. Стручниот испит оп-

фаќа широк дијапазон на статистички, финанси-
ски, математички вештини, но и посебно знаење 
од животно и неживотно осигурување, социјално, 
здравствено и пензиско осигурување. Врз основ на 
таквото знаење, актуарот е оспособен за извршу-
вање на финансиски сервис, примена на матема-
тички модели, да прави оцена на ризик, а при тоа 
да работи на етички и одговорен начин со добри 
комуникативни вештини.

Улогата на актуарот, пред се, стартува при за-
клучувањето на договорите  за осигурување, за-
тоа што актуарот треба да ја одреди природата на 
ризикот, а соодветно на тоа, висината на премија-
та. Актуарот пресметува колку вкупен премиски 
приход компанијата за осигурување треба да стави 
во резерва за да може да ги исполни договорени-
те обврски кога ќе настанат ризиците одредени 
во  договорите за осигурување. Посебно е битно, 
да се пресмета колку капитал ќе и биде потребно 
на компанијата за осигурување ако губитоците се 
над очекуваните, а сепак компанијата да остане 
солвентна. Без актуарска поддршка и пресметка, не 
може да се одредат техничките резерви – резерви 
за исплата на штети, пренесена премија и резерви 
за трошоци, ниту да функционира системот бонус 
и малус, како и пресметка за математичка резерва 
по видови трошоци.
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На 19-та редовна седница на Управниот од-
бор на НБО, односно 11-те членки на НБО, 
како нивна Асоцијација, во делот на задол-
жителните осигурувања, преку своите прет-
ставници во Управниот одбор, му изгласаа 
и го реизбраа за директор на Националното 
биро за осигурување досегашниот директор, 
М-р Трајче Латиновски.

Едногласни беа членовите на Управниот од-
бор во донесување на одлуката со оценка дека 
во досегашниот мандат со професионално, 
квалитетно и стручно менаџирање со Бирото, 
директорот заслужено го заработи реизборот 
за уште еден мандат од 4 години.

Оценката беше дека директорот, со своето 
34 годишно работно искуство, за цел период 
во осигурителната индустрија, и во наредниот 
период од 4 години, уште повеќе ќе биде од ин-
терес на осигурителната индустрија и на рабо-
тењето на Бирото.

Со 27 годишната менаџерска кариера, за-
почната како јуниор менаџер и наградувана 
чекор по чекор до сениор и топ менаџер, во 
дејноста осигурување, се доволна гаранција 
за успешно водење на Бирото, како и успешно 
застапување на интересите на осигурителната 
индустрија пред домашните и меѓународните 
институции.

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ЗАРАБОТЕН РЕИЗБОР  
ЗА ДИРЕКТОР НА НБО

М-р Трајче Латиновски 
директор на Национално 
биро за осигурување

О Д  С В Е Т О Т  Н А  О С И Г У Р У В А Њ Е Т О

ХОЛИВУД НАПАДНАТ ОД ХАКЕРИ
Премијата за сајбер осигурување во САД е 

во пораст за 35% во однос на 2015/2016 година, 
односно изнесува 1,35 милијарди долари.

Сајбер криминалот е растечки проблем за 
многу индустрии, но Холивуд е особено ранлив 
поради долгиот синџир на луѓе кои работат на 
шоу или филм во пост-продукција, велат екс-
пертите. Хакерите им се закануваат на репута-
циите и бизнисите во филмската индустрија. 
Крадениот филм што се појавува на интернет, 
пред да се појави во кино салите, во просек 
губи 19 отсто од приходите на сопственици-
те на филмските студија, според студијата на 
професорите од Универзитетот во Мериленд и 
Универзитетот Карнеги Мелон. 

И покрај тоа што се преземаат чекори за за-
штита (двојни лозинки и слично), невозможно 
е да се сведе на минимум ракувањето со филм-
ската продукција која вклучува соработници од 
десетици занимања, а кои работата ја вршат и 
од дома, на лични лаптопи.

Хакерите отворено бараат откуп, па постоја-
но се има дилема дали е поевтино да се плати. 
Во текот на август, хакер објави видео, барајќи 
HBO да плати откуп за да избегне понатамошни 
објавувања он лајн на нивните најнови епизоди 
од популарна серија. Ларсон Студиос, кој ра-
ботел со Netflix, изјави за Variety дека платиле 
откуп, околу 50.000 долари, во биткоин. Хаке-
рот, кој се појавил под името TheDarkOverlord, 
сепак ги поставил украдените епизоди он лајн.
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ТЕРОРИСТИТЕ ВЛИЈААТ НА  
ВИДОТ НА ПОЛИСИТЕ

По нападот на светскиот трговски центар 
во Њујорк, во 2001 г., во САД се појавија полиси 
кои ја покриваат директната штета настаната 
од терористички напад. Меѓутоа, по појавата 
на повеќе терористички напади ширум плане-
тата, се појавува потреба за осигурување на ин-
директните штети настанати со терористички 
напад. Губитоци настануваат во туризмот, хо-
телијерството, угостителството, како фактички 
изгубен приход поради отсуство на туристи, но 
и како долготрајно губење на интерес за одреде-
но место кое било поврзано со терористичкиот 
напад. Првите несогласувања помеѓу осигуре-
ниците и осигурувачите за исплата на штета 
веќе се актуелни. Нападот мора да е дефиниран 
како „терористички“.

Ако државните органи, без оглед на мате-
ријалната штета или човечки жртви, го употре-
бат терминот „напад“ или „насилен напад“, а не 
конкретно „терористички напад“, нема основ за 
исплата на штета.

ОСИГУРУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ ЗА ФИТНЕС, СПА, ХОТЕЛИ
Venture Programs, национален администратор на програмата за осигурување во САД, започна 

FITLIFE, фитнес, велнес и спа програма. Новата програма е дизајнирана да ја подобри сигурно-
ста, управувањето со ризиците и управувањето со побарувањата на фитнес и спа бизниси, голф 
клубови, ресорти, хотели, здравствени клубови, спортски студија, спортски сали, дестинации и 
дневни бањи, аеробик, пилатес и други фитнес студија. Достапните покритија вклучуваат: имот, 
криминал, општа одговорност, гостопримство, професионална одговорност, одговорност за ал-
кохол, сајбер-ризик и одговорност за приватност, покритие од одговорност и ризик насочен кон 
подобрување на безбедноста. Корисниците можат да спроведуваат проверки во заднина, да сле-
дат, да пристапуваат до безбедносни датотеки и да пријавуваат повреди, меѓу другото.

Дополнително, FITLIFE ќе биде опремен за да се справи со објекти на повеќе локации, да обе-
збеди пристап до големи одбивни алтернативи и да понуди конкурентни цени.

ВО ДВА ЧЕКОРА ДО ПОЛА ПРЕМИЈА ЗА 
АВТООСИГУРУВАЊЕ

При либерализација на цените за автомо-
билско осигурување, секоја компанија за оси-
гурување има свои цени кои дури, според по-
требите, ги менува постојано. При постоење на 
многу компании во една држава, осигуреникот 
треба да потроши многу време за да ја пронајде 
најевтината. Во еден огромен пазар како што 
е Американскиот, таков потфат би траел уште 
подолго. Заради тоа, четири млади момчиња ја 
формирале фирмата EverQuote која е со најго-
лем пораст во 2016 година (проценета на 200 
милиони долари). На пазарот, оваа фирма из-
легла со софтвер со кој на осигурениците им 
се овозможува, само со два клика на компјуте-
рот да ја добијат компанијата која има најниска 
цена и, воедно, најблискиот застапник до нив-
ниот дом. Примерите кои се евидентни, пока-
жуваат дека од годишна премија која ја плаќал 
еден осигуреник во износ од 820 долари со сите 
попусти, сега платил 220 долари (-73% разлика).
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ТОП 10 НАЈИНОВАТИВНИ 
ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Според Claims Јournal, списание за осигурување од САД, 
Топ 10 најиновативни осигурителни производи се: 
1.Pay-As-You-Park: Се однесува за приватни патнич-
ки автомобил, а цените се формираат врз основа на 
времето за кое возилото не е управувано. Осигурува-
чот доставува мала бела кутија која се прицврстува 
на тркалото, во која е вградена цената на почетната 
премија. Попусти за невозење, или премија додека 
возилото е во возна состојба, се прават на секои 15 
минути. 

2. GreenMaker: RW Barkley продава полиси за од-
говорност на производи за мали бизниси кои се 
водат од дома или од гаражи, а кои произведува-
ат козметика, облека, накит, играчки, компјутери, 
пиво, огнено оружје, опрема за нуркање, музички 
инструменти, моторни возила. Првенствено, тоа 
треба да бидат производи од рециклирани, прера-
ботени, природни или органски материјали.

3. Комерцијална посебна одговорност (CSL) им овоз-
можува на сопствениците на бизниси за ситни 
градби или вршење поправки, да ги специфици-
раат ризиците кои сакаат да бидат осигурени како, 
на пример, при приклучување во водовод штета од 
неуспешно запирање на вода, штети од електрични 
жици или кабел, паѓање на вработен, интоксика-
ција на работникот од средство што го употребува 
при работата. 

4. Исчезнување на покритие-Посебно обезбедување 
на долгорочно покритие за сопствениците на ска-
пи крајбрежни имоти и олд-тајмер автомобили. 
Премијата се намалува секоја година, следејќи го 
намалувањето на износот на осигурениот предмет, 
се додека намалувањето на премијата не го достиг-
не лимитот на полисата или премијата дојде до 
нула, без оглед кое од двете ќе се случи прво.

5. Заштита за прекин на бизнисот (HBIP): Revelers 
Insurance има покритија за прекин на бизнис за 
било која легална работа што се спроведува од 
дома, и тоа пред се од хакери, но и од било кој што 
ги прекинува во работата, а доаѓаат на врата- како 
дневни трговци, масажа терапевти и агенти за оси-
гурување. Покрива загуба на интернет конекција, 
телефонска услуга, системи за ладење и греење и 
фрижидер. Одредбата за прекин го покрива изгу-
беното време поради семејна вонредна состојба, 
вклучувајќи и повреда, болест, ненадејно ангажи-
рање околу децата.

6. No-Show осигурување: Постои осигурување за 
неквалитетно извршени евтини работи кои не се 
видливи во моментот кога работата е извршена, 

како кога поправка врши водоводџија, електри-
чар, мајстор за покрив или друг вид изведувач. Ова 
осигурување сега покрива штета предизвикана од 
стари цевки, спуштен покрив, оштетени жици или 
други дејствија кои вообичаено не се видливи со 
едноставен увид.

7. Глобално бодирање - Chartus компанија за осигу-
рување, пласирала полиса која им гарантира на 
осигураниците кои се сопственици на автомобили 
и куќи, да имаат позитивни кредитни рејтинзи во 
било која странска валута со што им овозможува 
финансиска историја и слика со најповолни услови 
за да може да бидат кредитно способни.

8. Харфорд тек-Прекин на заеднички живот на пар-
тнери- Хартфорд тек се активира откако брачниот 
пар се раздели повеќе од три месеци. Се исплаќа 
50 отсто од цената на невратените подароци, вклу-
чувајќи прстени и друг накит, трошоци за превоз, 
привремено сместување, оштетена или изгубена 
стока, и до 50.000 долари за репутациска штета. 
Компанијата Dole Mutual излезе на осигурителниот 
пазар со покритија за оштетување на репутација-
та и егото поради еректилната дисфункција, што 
вклучува и вијагра или издаден рецепт за вијагра.

9. Компензација на домашните работници: The 
Harmfort има развиено осигурување за видови на 
„повреди“ специфични за ризиците, кога работно-
то место е во домот. Вклучени се повреди поврзани 
со синдромот на осамен работник (каде што пое-
динците покажуваат намалени социјални вешти-
ни), прекумерно зголемување на телесната тежина, 
неприродна приврзаност со миленичиња и влошу-
вање на возачките способности.

10. Hoosier Daddy Policy - Осигурителна компанија од 
Индијана започна со осигурувања кои го штитат 
приходот на семејството, додека хранителот е во 
затвор за финансиски криминал. Во моментов, не 
се достапни за директори на Вол Стрит .

Посебно на оваа листа треба да се додаде дека веќе 
постои осигурително покритие за првоаприлско шегу-
вање, кое ја опфаќа репутациската штета предизвикана 
од привремен гнев и срам од верувањето во сè што го 
читате или слушнете на 1ви април.На 1ви април оваа 
година, многу Македонци наседнаа на шегата кажана 
во званични вести, дека Доналд Трамп, председателот 
на САД, заради поддршката дадена во изборната кам-
пања, ги укинува визите за сите Македонци.Top of Form
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ОСИГУРУВАЧ - Правно лице кое со договор за осигуру-
вање наплаќа премија и се обврзува да ја надомести 
штетата, односно да исплати договорен износ на 
корисникот на осигурувањето, односно на осигу-
реникот кога ќе се оствари ризикот за кој е склу-
чен договорот за осигурување. Организациските 
видови на осигурувачите, во зависност од оснива-
чите, капиталот или начинот на управување можат 
да бидат –друштва за осигурување, акционерски 
друштва за осигурување, друштва за взаемно оси-
гурување, сопствено друштво за осигурување или 
јавно друштво за осигурување. 

ОСИГУРУВАЊЕ - Суштинската едноставна   дефиниција 
на осигурувањето е -здружување на сите субјекти 
кои се изложени на иста опасност, со цел заеднич-
ки да ја поднесат штетата која ќе им се случи само 
на некои од нив.Од тоа произлегува дека основата 
на осигурувањето е принципот на взаемност и со-
лидарност.Точно врз основ на овие два принципa,  
почиваат и зачетоците на осигурувањето. Видовите 
на осигурување се менувале во текот на историјата 
на човештвото во зависност од степенот на развој, 
актуелните состојби во општеството, социјалните и 
политички услови и економски потреби. Кратката 
дефиниција би била: Осигурувањето е стопанска 
услужна дејност за заштита на  имотот, интереси-
те и животот на човекот од последици на идни не-
предвидливи опасности. Основната цел на осигуру-
вањето е сигурноста за осигуреникот.

ОСИГУРАН СЛУЧАЈ - Случај предизвикан од осигуре-
ниот ризик, кој во моментот на склучување на дого-
ворот бил иден, неизвесен, непредвидлив и незaви-
сен од вољата на осигуреникот или корисникот на 
осигурување.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРВ РИЗИК - Се применува при 
осигурување на имот кога сумата на осигурување се 
утврдува под вредноста на осигурената ствар. Оси-
гурувачот прифаќа да исплати надомест до висина-
та на  штетата но најмногу до висина на договоре-
ната сума ‘‘на прв ризик‘‘. Не се применува начелото 
на подосигурување иако сумата на осигурување е 
под реалната вредност на осигурената ствар. 

ОСИГУРЕНА СУМА - Осигурена сума е надомест на 
штета која осигурувачот е должен да ја исплати врз 
основ на договорот за осигурување, а по настану-
вање на осигурениот случај. 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОГОВОРЕНА СУМА - Ова осигу-
рување е по принцип на апстрактна употрeба на 
вредност. Осигурeната сума не е горна граница на 
исплата на штета, туку договорена утврдена обвр-
ска на осигурувачот.Овде, не постои разлика по-
меѓу сумата на осигурување и осигурена вредност, 
поради што не важат одредбите за подосигурување 

или над осигурување.Кај овој вид на осигурување 
дозволено е повеќекратно осигурување.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - На-
станатата штета, кај овој вид на осигурување, се 
надоместува до договорена утврдена висина која 
не ја преминува нејзината стварна вредност, туку е 
пониска од неa. 

ОСИГУРУВАЊЕ НА НОВА ВРЕДНОСТ - Кај овој вид на 
осигурување, сумата на осигурување е еднаква на 
вредноста на осигурениот предмет во моментот на 
набавка, изградба или изработка, без одбивање на 
амортизација, поради што задолжително постои 
клаузула на заштитна вредност.

ОСНОВНИ РИЗИЦИ - Тоа се вообичаени, општопознати 
ризици за конкретниот предмет на осигурување, за 
кои не е потребно посебно наведување или преци-
зирање.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ - Со договорот за осигуру-
вање на живот, осигурувачот презема обврска да 
му исплати на осигуреникот или на лицето кое тој 
ќе го одреди,  одредена сума или рента во случај на 
смрт на одредено лице или за случај на доживување 
(истек на одреден договорен рок).

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ - 
Осигурувачот го презема ризикот да исплати надо-
мест на штета на осигуреникот или на друг кори-
сник, ако за време на траење на осигурувањето се 
случи  некој од предвидените настани кој предизви-
кал смрт или инвалидитет на осигуреникот, како и 
да ги надомести трошоците за лечење и изгубената 
заработка ако настапи привремена неспособност за 
работа или нарушено здравје.   

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ - Основното начело на овој 
вид на осигурување е да се надомести стварната 
штета на имотот на осигуреникот по настанување 
на осигурен случај. Со процена на штетата се утвр-
дува стварната штета, па надоместот на штетата не 
може да биде повисок од самата штета која ја пре-
трпел осигуреникот. Не е дозволено повеќекратно 
осигурување за ист имот, со исти ризици кај повеќе 
осигурувачи. Не е дозволено  кумулирање на ште-
тата, поради што важи начелото на законска субро-
гација на осигурувачот во правата кои ги има оси-
гуреникот како оштетено лице кон трето лице, кое 
е одговорно за настанатата штета. 

П О И М Н И К
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ЦЕЛОСНА ПОСВЕТЕНОСТ  
НА КЛИЕНТИТЕ

ОБД Седа Брокер А.Д. е формирана во текот 
на 2008 година со цел воведување на нови 
стандарди во македонското осигурување, 
кои претпоставуваат целосна посветеност 
кон потребите и барањата на клиентите. 
Со вака поставената цел уште од самиот 
почеток друштвото го гради имиџот на 
компанија која нуди целосна и сеопфатна 
услуга на своите клиенти, како во делот на 
изнаоѓање на најдобро решение на потребите 
за осигурување на клиентите, така и во 
делот на најбрзо и најдобро реализирање на 
отштетните побарувања.
За остварување на оваа цел, друштвото се 
екипираше со кадар кој на најдобар можен 
начин може да ги задоволи потребите на 
своите клиенти. Тимот на друштвото се 
состои од 17 вработени и претставува спој на 
искуство и младост. Ваквиот спој претставува 
одлична синергија и го прави тимот искусен 
и енергичен во исто време. Вработените 
се распределени во 4 подружници кои 
друштвото го прават подостапно до 
клиентите.

Воедно, треба да се напомене и соработката 
на друштвото со станиците за технички 
преглед на Пауер Спорт Систем ДОО, со што 
зацртаната цел за посветеност кон потребите 
и барањата на клиентите добива една нова и 
уште поуспешна димензија.
Друштвото има склучено договори за 
посредување во осигурување со единаесетте 
друштва за неживотно осигурување кои 
опстојуваат во Република Македонија, како 
и со две друштва за животно осигурување. 
Со вака воспоставената соработка во целост 
можеме да ги сервисираме сите потреби на 
нашите клиенти и истите да ги претставуваме 
пред друштвата за осигурување.
Од моментот на своето основање до денес 
друштвото бележи постојан подем во своето 
работењето и воедно денес може да се пофали 
со повеќе од 40.000 задоволни клиенти. 
Изминатата година друштвото ја заврши 
со нешто повеќе од 4.000.000 евра бруто 
полисирана премија што го позиционира 
друштвото на самиот врв на брокерските 
друштва кои претежно работат во делот на 
неживотното осигурување. Ваквите успеси 
претставуваат наше задоволство, но воедно 
го будат и претставуваат и уште поголема 
обврска за наше понатамошно усовршување 
и подобрување на услугата која ја нудиме на 
нашите клиенти.
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