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‘‘Минатата 2014 година беше исклучително успеш-
на за осигурителната индустрија во Р. Македонија‘‘… 
(март 2015).

‘‘Минатата 2015 година беше исклучително успеш-
на за осигурителната индустрија во Р. Македонија, како во однос на пораст 
на бруто полисираната премија (БПП) и бројот на продадени договори за оси-
гурување, така и во однос на зголемено профитабилно работење на друштва-
та за осигурување, пораст на капиталот, пораст на активата, на финанси-
ските вложувања како дел од активата, како и зголемен број на вработени… 
(март 2016)

‘‘Минатата 2016 година беше успешна за осигурителната индустрија во 
Република Македонија, во однос на пораст на бруто полисираната премија 
(БПП) 5,34%  и бројот на продадени договори за осигурување,како и во однос 
на зголемено профитабилно работење на друштвата за осигурување, пораст 
на капиталот, пораст на активата, на финансиските вложувања како дел 
од активата и зголемен број на вработени‘‘… (март 2017) 

Ова е трета година како податоците за претходните години се пози-
тивни и покажуваат константен пораст. Се надевам дека следните години, 
страницата на уводникот во март ќе биде само цитирање на вакви конста-
тации за години наназад.

Секако дека успесите не треба да не успијат, зашто претстојат многу 
промени во сферата на осигурување, кои македонската индустрија за осигу-
рување е неопходно  да ги прифати и имплементира за да може да држи чекор 
со европските трендови и регулативи.

Новата Директива за посредување и дистрибуција во осигурувањето од 
22 февруари 2016г. (2016/97/ЕС)  воспоставува минимални услови за хармони-
зација на правилата на игра меѓу земјите членки на Унијата. Останува рок 
од две години  истата да биде транспонирана во  домашното законодавство 
кое мора да ги следи регулативите во Европската унија. 

Токму затоа ‘‘Oсигурувањето базирано на употреба‘‘ е исклучително ак-
туелно. Тоа осигурување на возилата, се темели на телематика (telematics) 
преку која oсигурителните компании го следат однесувањето на возачот до-
дека го управува автомобилот и според тоа ја одредуваат премијата на оси-
гурување.

Како да се стигне до нов осигуреник со нешто што другите го немаат или 
го занемариле? Не секогаш одлучувачки фактор е цената!

Трансформацијата  на класичните агенти, застапници и продавачи во 
високо професионални советници на осигурување се чини дека е правиот пат 
кон нови осигуреници. Поради тоа, нашата главна порака во овој број на спи-
санието е ЗАЦВРСТЕТЕ  ГИ ОДНОСИТЕ СО ОСИГУРЕНИЦИТЕ – КУПУВА-
ЧИТЕ.

М. Поп Талеска

Успеси и предизвици
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С У М И Р А Њ Е

Податоците покажуваат дека во 2016 година е 
остварена БПП во вкупен износ од 8,72 милијар-
ди денари, што претставува пораст на приходите 
од 5,34% во однос на 2015 година (2015: 8,28 ми-
лијарди денари). Позитивниот тренд  е присутен 
во двата сегменти на осигурувањето, со тоа што 
во делот за неживотно осигурување е остварена 
БПП во износ од 7,43 милијарди денари (2015: 
7,18 милијарди денари) што претставува пораст 
на приходите од 3,50% во споредба со 2015 годи-
на. Во делот за осигурување на живот e остваре-
на БПП во износ од 1,29 милијарди денари (2015: 
1,10 милијарди денари), што претставува пораст 
од 17,32%. (Табела бр.1 и Графикон бр.1)

 Tабела бр.1: Бруто полисирана премија (во 000 ден.)
  Вкупно Неживот Живот

2016 8.721.620 7.429.950 1.291.670
2015 8.279.711 7.178.720 1.100.991
2014 7.630.733 6.742.404 888.329

Извор: АСО
Во структурата на БПП, најзначајна катего-

рија е задолжителното осигурување од автоодго-
ворност (АО) со 44,22%, потоа следува осигуру-

вање на имот со 17,83%, осигурувањето на живот 
со 14,81%,  доброволното осигурувањето на пат-
нички возила (каско) со 8,70% и осигурувањето 
од незгода со 7,63%. (Графикон бр.2)

Во рамки на одделните класи на осигурување, 
продолжува трендот на пораст на премијата за 
осигурувањето од незгода од 11,08% со БПП 665,18 
милиони денари (2015: 598,85 милиони денари), 
осигурувањето на сопствени моторни возила (т.н. 
каско осигурување) од 9,46% со БПП 758,47 ми-
лиони денари (2015: 692,293 милиони денари)  и  
осигурувањето од автоодговорност од 4,48% со 
БПП 3,86 милијарди денари (2015: 3,69 милијарди 
денари). Од друга страна пак, кај осигурувањето на 
имот се забележува пад од 5,26% со БПП 1,55 ми-
лијарди денари (2015: 1,64 милијарди денари), при 
истовремен пораст на бројот на склучени договори 
од 11,65%. Ова претставува важен индикатор за 
високиот степен на конкурентност во осигурител-
ниот сектор и на задоволство на осигурениците 
зголемениот број на продадени полиси е со пони-
ски цени во однос на претходната година. Исто 
така, во 2016 година во рамки на осигурувањето 

ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2016

Минатата година беше успешна за осигурителната 
индустрија во Република Македонија, како 
во однос на пораст на бруто полисираната 
премија (БПП) и бројот на продадени договори 
за осигурување, така и во однос на зголемено 
профитабилно работење на друштвата за 
осигурување, пораст на капиталот, пораст на 
активата, на финансиските вложувања како дел од 
активата, како и зголемен број вработени

Пишува: 
Зоран Стојановски
член на Советот на експерти 
на АСО
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 (2015: 1,10 милијарди денари), што претставува пораст од 17,32%. (Табела бр.1 и Графикон бр.1)  

Tабела бр.1: Бруто полисирана премија (во 000 ден.) 
   Вкупно  Неживот Живот

2016  8.721.620  7.429.950 1.291.670
2015  8.279.711  7.178.720 1.100.991
2014  7.630.733  6.742.404 888.329
Извор: АСО 

Графикон бр.1: Релативен и апсолутен пораст на БПП 

Извор: АСО 

Во структурата на БПП, најзначајна категорија е задолжителното осигурување од автоодговорност 
(АО) со 44,22%, потоа следува осигурување на имот со 17,83%, осигурувањето на живот со 14,81%,  
доброволното осигурувањето на патнички возила (каско) со 8,70% и осигурувањето од незгода со 
7,63%. (Графикон бр.2) 
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на имотот е забележан негативен тренд и кај земјо-
делското осигурување, така што имаме намалување 
од 19,88% на бројот на склучени договори, но и пад 
од 3,38% на остварената БПП за земјоделско осигу-
рување која изнесува 175,69 милиони денари (2015: 
БПП од 181,83 милиони денари). (Табела бр.2)

Табела бр.2: БПП по класи на осигурување (во 000 ден.)
  2016 2015 2014
Автоодговорност 3.857.004 3.691.683 3.542.769
Осигурување на имот 1.555.075 1.641.334 1.379.199
Осигурување на живот 1.291.670 1.100.991 888.329
Осигурување на моторни 
возила (каско) 758.473 692.927 690.130

Осигурување од незгода 665.181 598.846 580.880
Осигурување на 
туристичка помош 182.669 180.648 166.440

Останати осигурувања - 
неживот 411.548 373.282 382.986

Вкупно 8.721.620 8.279.764 7.630.733
Извор: АСО

Една од главните карактеристики на оси-
гурителниот сектор во делот на неживотното 
осигурување претставува умерена пазарната 
концентрација, така што бројот на друштвата за 
неживотно осигурување кои го поминуваат пра-

гот на учество над 10% во вкупната БПП е 5. Во 
делот на осигурување на живот, доминантно па-
зарно учество имаат 2 друштва за осигурување 
на живот. Пазарната концентрација на друштва-
та за осигурување, поделена по групи на осигуру-
вање, е прикажана на Графикон бр.3 и 4.

Во 2016 година осигурителниот сектор оствари 
добивка по оданочување во износ од 526,72 ми-
лиони денари. Кај друштвата за неживотно оси-
гурување, 8 друштва остварија добивка во износ 
од 511,29 милиони денари, а додека пак 3 друштва 
остварија загуба во износ од 38,79 милиони денари. 
Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата 
остварија добивка во износ од 54,22 милиони де-
нари, и тоа 3 друштва остварија добивка од 65,91 
милиони денари, а 1 друштво прикажа загуба во 
износ од 11,69 милиони денари.

На крајот на 2016 година вкупниот капитал 
на друштвата за осигурување изнесува 5,54 ми-
лијарди денари. Маргината на солвентност, како 
главен индикатор за проценка на стабилноста на 
осигурителниот сектор, изнесува 1,34 милијарди 
денари (кај неживотното осигурување 1,11 ми-
лијарди  денари, а кај осигурувањето на живот  
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Графикон бр.2: Структура на БПП по класи на осигурување 

Извор: АСО 

 

Во  рамки  на  одделните  класи  на  осигурување,  продолжува  трендот  на  пораст  на  премијата  за 
осигурувањето  од  незгода  од  11,08%  со  БПП  665,18  милиони  денари  (2015:  598,85  милиони 
денари),  осигурувањето на  сопствени моторни возила  (т.н.  каско осигурување) од  9,46%  со БПП 
758,47 милиони денари (2015: 692,293 милиони денари)  и  осигурувањето од автоодговорност од 
4,48%  со  БПП  3,86  милијарди  денари  (2015:  3,69  милијарди  денари).  Од  друга  страна  пак,  кај 
осигурувањето  на  имот  се  забележува  пад  од  5,26%  со  БПП  1,55  милијарди  денари  (2015:  1,64 
милијарди  денари),  при  истовремен  пораст  на  бројот  на  склучени  договори  од  11,65%.  Ова 
претставува важен индикатор за високиот степен на конкурентност во осигурителниот сектор и на 
задоволство на осигурениците зголемениот број на продадени полиси е со пониски цени во однос 
на  претходната  година.  Исто  така,  во  2016  година  во  рамки  на  осигурувањето  на  имотот  е 
забележан  негативен  тренд  и  кај  земјоделското  осигурување,  така  што  имаме  намалување  од 
19,88%  на  бројот  на  склучени  договори,  но  и  пад  од  3,38%  на  остварената  БПП  за  земјоделско 
осигурување  која  изнесува  175,69  милиони  денари  (2015:  БПП  од  181,83  милиони  денари). 
(Табела бр.2) 

Табела бр.2: БПП по класи на осигурување (во 000 ден.) 
   2016 2015  2014
Автоодговорност  3.857.004 3.691.683  3.542.769
Осигурување на имот   1.555.075 1.641.334  1.379.199
Осигурување на живот  1.291.670 1.100.991  888.329
Осигурување на моторни возила (каско)  758.473 692.927  690.130

Осигурување од незгода  665.181 598.846  580.880
Осигурување на туристичка помош  182.669 180.648  166.440

Останати осигурувања ‐ неживот  411.548 373.282  382.986

Вкупно  8.721.620 8.279.764  7.630.733
Извор: АСО 

Една од главните карактеристики на осигурителниот сектор во делот на неживотното осигурување 
претставува  умерена  пазарната  концентрација,  така  што  бројот  на  друштвата  за  неживотно 
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осигурување  кои  го  поминуваат  прагот  на  учество  над  10%  во  вкупната  БПП  е  5.  Во  делот  на 
осигурување на живот, доминантно пазарно  учество имаат 2 друштва  за осигурување на живот. 
Пазарната  концентрација  на  друштвата  за  осигурување,  поделена  по  групи  на  осигурување,  е 
прикажана на Графикон бр.3 и 4. 

Графикон бр.3: Пазарна концентрација според БПП во групата на неживотно осигурување 

 
Извор: АСО 

Графикон бр.4: Пазарна концентрација според БПП во групата на осигурување на живот 

 
Извор: АСО 

Во  2016  година  осигурителниот  сектор  оствари  добивка  по  оданочување  во  износ  од  526,72 
милиони денари. Кај друштвата за неживотно осигурување, 8 друштва остварија добивка во износ 
од 511,29 милиони денари, а додека пак 3 друштва остварија загуба во износ од 38,79 милиони 
денари. Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата остварија добивка во износ од 54,22 
милиони  денари,  и  тоа  3  друштва  остварија  добивка  од  65,91  милиони  денари,  а  1  друштво 
прикажа загуба во износ од 11,69 милиони денари. 

На крајот на 2016 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесува 5,54 милијарди 
денари.  Маргината  на  солвентност,  како  главен  индикатор  за  проценка  на  стабилноста  на 
осигурителниот  сектор,  изнесува  1,34  милијарди  денари  (кај  неживотното  осигурување  1,11 
милијарди    денари,  а  кај  осигурувањето  на живот    223 милиони денари),    со што  капиталот  на 
осигурителниот сектор е 4,13 пати над потребното ниво на маргината на солвентност. 

Вкупните  вложувања  на  друштвата  за  осигурување,  кои  произлегуваат  од  вложувања  што  ги 
покриваат  техничките  резерви,  математичката  резерва  и  капиталот,  на  крајот  на  2016  година 
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223 милиони денари),  со што капиталот на оси-
гурителниот сектор е 4,13 пати над потребното 
ниво на маргината на солвентност.

Вкупните вложувања на друштвата за оси-
гурување, кои произлегуваат од вложувања што 
ги покриваат техничките резерви, математичка-
та резерва и капиталот, на крајот на 2016 годи-
на изнесуваат 14,08 милијарди денари, односно 
бележат пораст од 7,99% (2015: 13,04 милијарди 
денари).

На 31.12.2016 година, друштвата за неживот-
но осигурување го исполнија законски предви-
деното минимално потребно ниво на средства 
коишто ги покриваат техничките резерви. Вло-
жувањата на овие средства изнесуваа 6,59 ми-
лијарди денари и покриваа 108,60% од технички-
те резерви кај овие друштва. Во структурата на 
вложувањата на овие средства најголемо учество 
имаат хартиите од вредност издадени од Репу-
блика Македонија (49,90%), па потоа  депозити-
те во банки (41,37%), уделите во инвестициски 
фондови (5,12%), акции (1,43%) и во други фи-
нансиски инструменти (2,17%).  

Кај друштвата коишто работат  осигурување 
на живот, вкупните вложувања на средствата 
кои ги покриваат техничките резерви и матема-
тичката резерва на 31.12.2016 година изнесуваат 
3,53 милијарди денари, што претставува покри-
еност од 101,80%. Најголем дел од овие средства 
се пласирани во хартии од вредност издадени од 
Република Македонија (76,52%), банки (21,42%), 
инвестициски фондови (1,16%) и во други фи-
нансиски инструменти (0,89%).

Во 15-те друштва за осигурување вработени 
се 1.933 лица, што преставува пораст на врабо-
тените лица од 5,57% во однос на минатата го-
дина. На пазарот на осигурување делуваат и 33 
осигурително брокерски друштва,  14 друштва за 
застапување, 3 деловни банки кои вршат работи 
на застапување во осигурување, 469 лиценцира-
ни осигурителни брокери и 1.065 лиценцирани 
застапници во осигурување.

Друштвата за осигурување, продажбата на 
полиси ја вршат преку канали на продажба со 
чија помош ја унапредуваат продажбата. Во текот 
на 2016 година, имавме зголемување на осигури-
телните субјекти преку кои се врши продажбата  

на полиси, така што бројот на осигурително бро-
керските друштва се зголеми за 3 нови друштва, 
а додека пак бројот на друштва за застапување 
во осигурување во однос на 2015 се зголеми за 
1 ново друштво. Од дозволените дистрибутивни 
канали, во текот на 2016 година, најголемо уче-
ство во вкупната БПП зазема директната про-
дажба со 45,75%, потоа следи продажбата пре-
ку  осигурително брокерски друштва со 25,55%, 
продажбата преку агенти- физички лица со 
16,82%, продажба преку друштва за застапување 
во осигурување со 9,91% и 1,97% преку останати 
дистрибутивни канали.

Друштвата за осигурување во 2016 година ис-
платиле бруто - износ на штети од 3,61 милијарди 
денари. Учеството на реосигурувањето во бруто 
исплатените штети изнесува 23,44%. Во споредба 
со 2015 година бруто исплатените штети бележат 
пораст од 13,26% (2015: 3,18 милијарди денари).

Табела бр.3: Бруто исплатени штети по класи на осигурување  
(во 000 ден.)

  2016 2015 2014
Автоодговорност 1.625.090 1.542.769 1.438.603
Осигурување на имот 460.769 636.480 715.860
Осигурување на моторни 
возила (каско) 409.738 374.066 385.016

Осигурување од незгода 389.498 361.431 342.357
Осигурување на живот 207.462 127.626 102.862
Осигурување на 
туристичка помош 49.401 44.905 39.427

Останати осигурувања - 
неживот 463.952 96.601 29.829

Вкупно 3.605.910 3.183.878 3.053.954
Извор: АСО

Основната цел и главен приоритет во делу-
вањето на АСО е постигнување на високо ниво 
на заштита на интересите на потрошувачите. Во 
оваа насока, АСО делува на полето на едукација 
на населението за значењето и улогата на оси-
гурувањето и информирање за правата и обвр-
ските на осигурениците кои произлегуваат од 
различни продукти на осигурување, како и на 
постапување по претставки и предлози доставе-
ни од страна на осигурениците. Во 2016 година, 
до АСО се поднесени 131 претставки и се забе-
лежува пораст од 19,09%  во споредба со 2015 го-
дина. Најголем дел или 31% од претставките се 
однесуваат во делот на автоодговорност.
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Графикон бр.5: Структура на канали на продажба 
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Осигурување од незгода  389.498 361.431  342.357
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Основната  цел  и  главен  приоритет  во  делувањето  на  АСО  е  постигнување  на  високо  ниво  на 
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осигурениците кои произлегуваат од различни продукти на осигурување, како и на постапување 
по  претставки  и  предлози  доставени  од  страна  на  осигурениците.  Во  2016  година,  до  АСО  се 
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В И Д У В А Њ А

Давањето на квалитетна услуга на купува-
чот во осигурувањето е повеќе важна, откол-
ку во било која друга индустрија. Ова доаѓа од 
специфичноста на производот осигурување кој 
се нуди, форматот на осигуреникот – купувачот 
денес,  бидејќи перманентно се менува  и е значи-
телно променет во однос на последните две деце-
нии. Денес осигуреникот не сака за контакт само 
продавач, туку истиот треба да биде и советник. 
Со пружање на ваква услуга и добивање целосни 
информации за квалитетот, за видовите на оси-
гурителни производи, како и за бенефитите од 
купениот производ, осигуреникот во најголем 
број случаеви е благодарен и повторно ќе догово-
ри осигурување со тој советник, а се разбира и со 
таа компанија,или ќе го препорача на некој друг.

Осигурителните производи, денес, не можат 
да бидат никаква тајна и можат лесно да се ко-
пираат, компаниите да ги надоградуваат, и да ги 
нудат како свој производ на осигурителниот па-
зар. Меѓутоа, она што може на долг рок да се ко-
ристи како компетативна предност е квалитетот 
на услугата која му се пружа на осигуреникот од 
првиот контакт за целиот период на деловен од-
нос. Погоре изнесените кратки констатации, во 
поглед на спецификата на осигурителниот про-
извод, го поставуваат прашањето за трансфор-

мација на класичните агенти, застапници и про-
давачи во високо професионални советници на 
осигурување. Во понатамошниот текст, поради 
специфичноста и големината на осигурителни-
от пазар во Р.Македонија, треба да се подразбере 
како советник -агент,застапник, комерцијалист 
и секако брокер. За постигнување на ваквите 
цели, за квалитетно менаџирање со услугата, се 
поставува прашањето што треба да се подразбе-
ре и што треба професионално да поседува со-
ветникот, а што во процесите на работењето да 
имплементира компанијата. Сите овие процеси 
можат да се вклопат во неколку процеси на де-
лување и тоа:

• професионална изграденост на советникот 
со се она што не е врзано за самиот чин на 
продажба;

• управување со штетите;
• управување со приговорите во врска со 

осигурувањето или штетите;
• управување со договорите на осигурување

Купувачот - осигуреникот, советникот го до-
живува како предност за се она што ќе добие како 
информација, што не е врзано со самиот чин на 
продажба (само голо испоставување на полиса). 
Давањето совети и информации за целиот про-
цес на реализирање на услугата, од склучување 
на полиса до остварување на своите права, цвр-
сто го врзува купувачот за себе и компанијата. 
Со ова, компанијата уште повеќе ќе ги зацврсти 
односите со клиентот, доколку советниците уче-
ствуваат во донесување на процедури на под-
рачјето управување со штетни настани, управу-
вање со приговори и управување со договорите 
за осигурување. Овој процес подразбира совет-
ниците да се изградат за постапките и имаат зна-
ење за правилно менаџирање со овие процеси. 

ЗАЦВРСТЕТЕ  ГИ ОДНОСИТЕ СО 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ – КУПУВАЧИТЕ
Податокот дека во Р.Македонија вредноста на осигурителниот пазар е 130 милиони евра, 
со просечна годишна стапка на пораст од 4-5%, во услови кога овој колач го делат 15 
осигурителни компании, сериозно упатува на апликативноста на темата и на потребата од 
интегрирање во стратегиските цели на секоја осигурителна компанија

Пишува: м-р Трајче Латиновски
Генерален директор на НБО
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Управување со штетни настани
Колку осигурувачот е навистина  добар во 

пружањето на услуги на купувачот, дознава то-
гаш кога најповеќе му треба на купувачот, а тоа 
е моментот кога ќе настане штетниот настан. На-
станувањето на штета е момент на вистина. Ова 
е момент да се исполни тоа што е ветено од стра-
на на советникот – продавачот. Ова е момент на 
вистина за осигуреникот, осигурувачот и совет-
никот – продавачот.

Купувачот, во овој момент, очекува  неколку 
работи. Пред се, праведен  надомест на штета во 
што пократок рок од момент на пријава на осигу-
рениот случај, до остварување на правото на на-
домест на штетата и нејзино плаќање. Во поново 
време, осигуреникот е многу сензибилен на овие 
прашања, особено на неосновано долгите проце-
дури за надомест на штета од страна на осигу-
рувачот. Стравот дека ќе биде изигран, исто така 
е присатен кај осигуреникот и оттука, потребата 
за психолошка поддршка на осигуреникот. Под-
дршката на клиентот во тие моменти му влева 
верба на купувачот дека бил во право кога одлу-
чил да купи полиса од вас. 

Во овој процес, од настанување на штетата до 
целосно завршување, има под – процеси во кои 
треба соодветен однос со осигуреникот – купу-
вачот. И тоа: 

• Помош при пријава на штетата во кој процес 
советникот мора да најде време лично да 

го посети или по пат на е-маил да му даде 
напатствија за постапување;

• Психолошка поддршка (купувачот мора да 
се смири и да му се даде уверување дека ако 
ризикот е опфатен со полисата, во најкраток 
рок ќе се реши штетата);

• Благовремени известувања ( за процесот на 
решавање на штетата, особено ако има некој 
застој, треба да се извести во што е проблемот 
за да клиентот не се чувствува дека неговото 
барање e некаде  „заборавено”);

• Добро образложение (на купувачот треба секој 
пат да му се дава образложение за настанатата 
штета, но особено треба да се даде добро 
образложение зошто штетата е одбиена или 
зошто е помалку платено од тоа што очекувал. 
Во овој процес и во вакви случаеви, покрај 
советникот за продажба, задолжително треба 
да се вклучат и стручни лица – експерти 
по одредени подрачја според видот на 
осигурување за настанатите штети);

Вториот важен сегмент на кој треба да се ан-
гажираат советниците за осигурување, а можеби 
по редослед на активности во продажба на оси-
гурувањето е прва активност, од чиј квалитет за-
виси и квалитетот на решавање на штетите, е:

Управување со процесот на договор – 
полиса
Овој процес треба да се гледа преку неколку 

постапки, која секоја за себе е важна, за на крај 
да имаме успешно склучување, обновување или 
продолжување на постојните договори – поли-
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си на осигурување.Постапките, кои советникот 
(агент, застапник, комерцијалист) правилно и 
професионално треба да ги спроведе, се:

• Склучување на договор за осигурување (како 
чин треба да му претходи многу важна фаза на 
давање на понуда. Понудата мора да биде јасна, 
прецизна, со сите опфатени деталји. Понудата 
ја договараат, усогласуваат и потврдуваат, 
купувачот – клиентот и советникот како 
претставник на компанијата за осигурување);

• Лично врачување на полисата на клиентот 
(ова е важен процес на потребно внимание 
на купувачот, преку кој чин уште еднаш се 
проверуваат сите важни елементи договорени 
во понудата, а кој се составен дел на полисата);

• Повремено комуницирање на советникот со 
купувачот(доколку е склучено осигурување 
на имот, советникот повремено треба да го 
комуницира купувачот, се со цел да види дали 
има проширување на имотот за да му понуди 
некоја техничка асистенција, со цел да биде 
осигуран и тој нов имот);

•  Договор за осигурување на долг рок (кога е 
склучен Договор на долг рок, осигурувaње 
живот, здравствено осигурување, осигурување 
од незгода, советникот задолжително наоѓа 
причина да го посетува купувачот или преку 
електронска комуникација, се со цел да 
го информира ако има некоја промена, да 
провери дали ја користи промената, дали ги 
користи своите права од осигурувањето, но и 
дали ги исполнува обврските. Многу важно 
за купувачот, и тој тоа знае да го награди, ако 
советникот го информира за некоја новина и 
привилегија која може да ја користи. Со сите 
овие контакти, советникот доаѓа до сознанија 
дали има во тој долг период промени кај 
купувачот кои се значајни за оцена на ризикот);

• Кога се работи за краткорочни осигурувања 
(А/О, ЗК, осигурување на стан, осигурување на 
одговорност од дејност, патничко осигурување, 
каско осигурување и др.,кои најчесто се 
случуваат) советникот задолжително, 30 дена 
пред истекот на договорот мора да го потсети 
купувачот, при тоа задолжително да понуди, 
доколку има, некоја новина која е поволна за 
купувачот;

• Потешкотии при плаќање на премијата 
(доколку советникот од својата евиденција или 
навремено е известен според евиденцијата на 
компанијата дека има задоцнувања во плаќање 
на премијата од страна на купувачот, тогаш без 
одлагање, мора да се вклучи во менаџирање 
на овој процес, со цел да се надмине 
неликвидноста и одржи договорот. Ова може 
да се постигне како крајно решение преку 
реструктуирање на долгот;

• Време, повод и начин на комуникација на 
советникот (советникот, на соодветен начин, 
треба да упати на купувачот – клиентот 
честитки по повод некој настан од лично 
значење на купувачот, неговото семејство 
или компанијата која ја води. Исто така, 
перманентно, треба да испраќа информации 
за важни настани и промени во областа 
на осигурувањето, доколку се поволни за 
купувачот);

Квалитетната пред-продажна и пост-про-
дажна услуга дадена од страна на советникот, ку-
пувачот знае да ја награди со долгорочна лојал-
ност кон осигурителната компанија и со дадени 
повеќе препораки за советникот и компанијата.

Со апликативност на содржината на оваа 
тема, економски растат советникот, осигурител-
ната компанија и купувачот – клиентот.
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Застапувањето и посредувањето во осигу-
рување како дејност во Република Македонија е 
регулирано во Законот за супервизија на осигу-
рување. Одредбите во Законот за супервизија на 
осигурување делумно ги транспонираат одред-
бите од Директива за посредување во осигуру-
вање 2002/92/ EC (Insurance mediation Directive) 
донесена од страна на Европскиот Парламент 
во 2002 година и истите во целост ги регулираа 
правната форма, условите за работа, надлежно-
стите, правата и обврските на овие субјекти на 
пазарот на осигурување.

Новата Директива 2016/97/ЕЦ влезе во сила 
на 22 февруари 2016 година, а земјите членки 
на Европската Унија имаат 2 години истата да ја 
транспонираат во нивното домашно законодав-
ство при што на 23 февруари 2018 година оваа 
директива во целост ќе ја замени Директивата за 
посредување во осигурување 2002/92/EC.

Како и нејзиниот претходник, Директивата за 
посредување во осигурување 2002/92/EC, новата 

Директива за дистрибуција воспоставува ми-
нимални услови за хармонизација на правилата 
на игра меѓу земјите членки на Унијата, при што 
земјите членки имаат право истата да ја зајакнат 
(gold plated) со дополнителни барања и стандар-
ди за работа кои ќе се однесуваат на субјектите 
кои спаѓаат во опфат на директивата во нивните 
земји, а се во насока на поголема заштита на ин-
тересите на осигурениците и другите корисници 
на осигурување.

Преамбулата на  новата Директива истакну-
ва дека една од целите на новата регулатива е 
постигнување на поголем степен на хармониза-
ција на законските барања кои се однесуваат на 
застапниците и посредниците во осигурување 
и останатите дистрибутери меѓу земјите членки 
на Унијата, а во насока на намалување на разли-
ките во националните законодавства на земјите 
членки кои претставуваат бариера за слободно 
давање на услуги во рамки на единствениот за-
еднички пазар.

Исто така, со оглед на различните форми и 
канали на дистрибуција и се поголемата пенетра-
ција на интернет продажбата како една од целите 
што сака да се постигне со новата регулатива, е 
еднаква информираност и ист третман на осигу-
рениците без оглед на каналот на дистрибуција 
преку кој истите се информирале и го склучиле 
договорот за осигурување.

П Р О П И С И

Нова европска директива во осигурување (Insurance Distribution Directive)

НОВИ ПРАВИЛА ВО ИНТЕРЕС НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Пишува:
м-р Билјана Јаневска Неделковска
Координатор на Стручна служба за 
регулатива и лиценцирање
Агенција за супервизија на 
осигурување

По повеќе од 13 години од примена на Директивата за посредување во осигурување 
2002/92/EC (Insurance mediation Directive), Европските законодавци со донесување на 
Директивата за дистрибуција на осигурување 2016/97/ЕЦ од 20 јануари 2016 година 
(Insurance Distribution Directive) донесоа значајни измени во правилата за работа кои се 
однесуваат на застапниците и посредниците во осигурувањето, но и сите останати субјекти 
кои на било каков начин се вклучени во дистрибуција на осигурителни производи во рамки 
на земјите членки на Европската Унија
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Проширен опфат на субјекти
Заради постигнување на овие цели, новата 

Директива за дистрибуција во својата регулатор-
на рамка  го дефинира терминот дистрибуција 
на осигурување како активност на советување, 
предлагање или спроведување на подготвителни 
активности за склучување на договори за осигу-
рување, склучување на договори за осигурување, 
како и помош и асистенција при администри-
рање на овие договори. Со новата дефиниција на 
терминот “дистрибуција во осигурување” која го 
дефинира всушност и опфатот на новата дирек-
тива, како  дистрибуција во осигурување се сме-
та и давањето на информации на потенцијални 
клиенти преку интернет страница или друг сли-
чен медиум кој овозможува споредбени листи на 
осигурителни производи и нивни цени во случај 
кога клиентот може директно да склучи договор 
за осигурување преку таа интернет страница, од-
носно соодветен медиум.

Една од позначајните новини на Директивата 
е дека истата опфаќа поширок спектар на субјек-
ти кои се вклучени во процесот на подготовка и 
склучување на договори за осигурување.  Така, 
новата директива во контекст на новата дефи-
ниција на дистрибуција во осигурување го во-
ведува и терминот дистрибутер во осигурување 
(insurance distributor). Како дистрибутери во 
осигурување, освен  застапниците и посредни-
ците во осигурување, се сметаат и сите лица кои 
на било каков начин учествуваат во продажба и 
склучување на договори за осигурување, вклучу-
вајќи ги и лицата кои се вработени во друштвата 
за осигурување, а кои вршат директна продаж-
ба во осигурување. Со вклучување на субјекти 
во опфат на директивата, преку воспоставување 

на професионални барања, и за овие субјекти се 
очекува да се постигне додадена вредност за оси-
гурениците и клиентите, особено во оние земји 
членки на Унијата кај кои директната продажба 
од страна на друштвата за осигурување е доми-
нантен канал на дистрибуција. 

Новата директива, исто така, како дистрибу-
тери во осигурување ги вклучува и сите субјек-
ти (правни и физички лица) кои вршат дистри-
буција во осигурување како споредна дејност 
(ancillary basis). За субјекти кои вршат дистри-
буција во осигурување како споредна дејност  се 
сметаат сите субјекти чија основна дејност не е 
осигурување, застапување или посредување во 
осигурување,  договорот за осигурувањето кој 
истите го нудат е комплементарен на производот 
или услугата која ја врши субјектот, и договорот 
за осигурување не е договор за осигурување на 
живот, ниту пак договорот за осигурување по-
крива одговорност како ризик. Во рамки на оваа 
дефиниција влегуваат туристички агенции, авто 
салони и останати субјекти кои дополнително 
на нивната основна дејност се вклучени во про-
цесот на продажба на осигурителни производи, 
но и лица кои управуваат со соодветни интернет 
страници кои нудат споредба на осигурителни 
производи и можнсот за директно склучуваање 
на договор за осигурување преку истата.

Иако овие субјекти влегуваат во опфат на 
директивата, сепак директивата воспоставу-
ва одредени исклучоци, при чија исполнетост 
регулаторните барања на директивата нема да 
се применуваат на овие субјекти (така, на при-
мер, исклучок се  договори на осигурување кои 
се комплементарни на производот, односно ус-
лугата која ја нуди субјектот и кај кои вкупната 
годишна бруто премија за осигурување е помала 
од 600 ЕВРА).

Професионални и организациони 
стандарди и барања
Покрај проширување на опфатот на субјекти 

кои се предмет на регулирање, новата Директива 
превидува нови стандарди и во делот на профе-
сионалните барања кои треба на континуирана 
основа да ги исполнуваат осигурителните дис-
трибутери. 

Покрај тоа што директивата, како и досега, 
предвидува застапниците и посредниците да по-
седуваат соодветно знаeње и квалификации пот-
врдено преку задолжителна претходна обука на 
посредниците и застапниците во осигурување и 
нивна сертификација (а сега и на сите останати 
субјекти кои вршат дистрибуција), сепак она што 
сега е воспоставено како барање во новата дирек-
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тива е знаењето и квалификациите соодветно да 
одговараат на конкретната активност на осигу-
рителниот дистрибутер и специфичноста и ком-
плексноста на производот кој истиот го продава. 
Ова, особено ќе се земе во предвид при креирање 
на идните програми за обука на осигурителните 
дистрибутери кои треба да бидат соодветно мо-
делирани и адаптирани на конкрените каракте-
ристики на осигурителниот дистрибутер.  

Сепак, најзначајната новина која ја предвиду-
ва директивата во овој дел е воспоставувањето на 
барањето за континуирана (а не само еднократ-
на) професионална едукација на осигурителните 
дистрибутери, која согласно директивата е утвр-
дена на минимум 15 часа професионална обука 
годишно. Професионалните барања утврдени во 
директивата и континуираната професионална 
едукација, согласно новите измени, покрај на 
осигурителните дистрибутери, се проширени и 
на одредени релевантни лица во рамки на упра-
вувачката структура на дистрибутерот (друштво 
за застапување во осигурување, осигурително 
брокеско друштво, банка, авто салон, итн.) и на 
сите оние кои директно се вклучени во дистри-
буција. 

Одредби за информирање и обелоденување  
- Износ на надомест (провизија) 
Покрај проширениот опфат и зајакнатите 

професионални стандади, Директивата за оси-
гурителна дистрибуција ги зајакнува и стандар-
дите за информирање на клиенти пред склучу-
вање на договор за осигурување. Во оваа насока, 
покрај стандардните инфоррмации кои и досега 
беа задолжителни, директивата предвидува  во-
ведување на два нови документа за информи-
рање на клиентот пред склучување на договорот 
за осигурување и тоа (1) документ за лична пре-
порака (personalized recommendation) која има за 
цел да ја специфицира причината зошто одреден 
осигурителен производ кој го нуди дистрибуте-
рот најдобро одговара на потребите и барањата 
на клиентот (споредено со доволен број на дру-
ги производи кои се нудат на пазарот), во случај 
кога услугата на посредникот, односно дистрибу-
терот, вклучува и давање на совети на клиентот 
и (2) стандарден документ за информирање - во 
случај на договори за осигурување во групата на 
неживотно осигурување, кој вклучува информа-
ции за видот на осигурувањето, осигурителното 
покритие кое е предмет на договорот, износот 
на премија, начинот на плаќање на обврските во 
текот на траењето на договорот за осигурување, 
обврски во случај на настанување на штетен на-
стан, начин на престанување на договорот и т.н. 

И двата документа, согласно директивата, задол-
жително му се издаваат на клиентот во писмена 
форма или преку друг соодветен медиум, на ја-
сен и недвосмислен начин и бесплатно.

Во случај кога осигурителниот производ се 
нуди заедно, односно во пакет со друг спореден 
производ  (кој не е осигурување), осигурител-
ниот дистрибутер задолжително го информира 
клиентот за можноста од поединечно купување 
на различните компоненти на производот, нив-
ната поединечна структура и цена.

Друга позначајна новина која ја предвидува 
директивата, а која е релевантна за осигуреници-
те и другите корисници на осигурување, се одне-
сува на обелоденување на износот на надоместок 
кој осигурителните дистрибутери го наплаќа-
ат од трети лица за извршените услуги. Новите 
правила кои се воведуваат со директивата на-
метнуваат обврска за дистрибуитерите на своите 
клиенти да им ги обелоденат сите значајни ин-
формации кои имаат влијание врз крајната цена, 
вклучувајќи го типот, структурата и износот на 
надоместок или провизија која дистрибутерот 
ја наплаќа за своите извршени услуги. Ваквото 
обелоденување се очекува да придонесе за пого-
лема транспарентност во процесот на продажба 
на осигурителниот производ, а со тоа и поголема 
информираност и можност за споредба при но-
сењето на одлука каков осигурителен производ и 
од кој канал на дистрибуција истиот да се купи.  

Покрај тоа, обврската за соодветно обелоде-
нување на  типот и износот на надоместокот кој 
го наплаќа осигурителниот дистрибутер се оче-
кува соодветно да го адресира проблемот и на 
т.н договорни провизии кои се иплаќаат врз база 
на остварен однапред утврден таргет. Односно, 
ова ќе бара од осигурителните дистрибутери да 
го информираат нивниот клиент за постоење-
то на ваквите таргети и износот кој го добиваат 
за остварување на овие таргети, што се очекува 
да им помогне на клиентите полесно да утврдат 
постоење на соодветен конфликт на интерес кој 
негативно би влијаел на нивната одлука да одбе-
рат одреден осигурителен производ или канал на 
дистрибуција.
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Посебни одредби за осигурително 
инвестициски производи
Во услови на се позначајно учество на осигу-

рително-инвестициските производи (во нашата 
регулатива осигурување на живот во врска со 
удели во инвестициски фондови, кога осигу-
реникот го презема инвестицискиот ризик) во 
вкупното осигурително портфолио, новата ди-
ректива во насока на поголема информираност 
и соодветна заштита на интересите на осигуре-
ниците, предвидува зајакнување на барањата за 
информирање на клиентите пред склучување и 
во текот на траење на овие договори за осигуру-
вање. Ова, покрај задолжително информирање 
за осигурителното покритие, вклучува и задол-
жително информирање на клиентот и за сите 
трошоци и инвестициски ризици поврзани со 
производот како и давање на совети базирани на 
стручна и сеопфатна анализа на соодветноста на 
производот во текот на фазата на продажба.

Во оваа насока, директивата предвидува 
задолжителна (1) периодична проценка на со-
одветноста на осигурително инвестицискиот 
производ препорачан на клиентот (2) соодветна 
насока, препорака или предупредување за ризи-
ците поврзани за производот или соодветната 
инвестициска стратегија, како и (3)  информи-
рање на клиентот за трошоците и провизиите 
вклучувајќи ги трошоците поврзани со давањето 
совет од страна на дистрибутерот.

Со цел спречување на каков било конфликт 
на интерес, директивата предвидува осигури-
телниот дистрибутер да воспостави и одржува 
соодветни организациони и административни 
стандарди кои ќе спречат било каков конфликт 
на интерес кој би влијаел спротивно на интере-
сите на клиентот, а во случај кога ваквите стан-
дарди не можат да се воспостават или истите не 
се доволни да обезбедат соодветна заштита на 
интересите на клиентот, осигурителниот дис-
трибутер е должен да го информира клиентот за 
ваквиот факт пред склучување на договорот за 
осигурување.

Иако Директивата за дистрибуција на осигу-
рување 2016/97/ЕЦ  се однесува на земјите член-
ки на Унијата, во рамки на преземените обврски 
на Република Македонија за хармонизација на 
домашното законодавство во областа на осигу-
рувањето со регулативата на Европската Унија 
во оваа област во фазата на пред пристапно 
членство во Унијата, Македонија има обврска да 
се усогласи со правилата и принципите на Ди-
рективата. Во оваа насока, имплементацијата на 
Директивата во домашната законска регулатива 
и пракса се очекува да започне и да се спроведува 
во наредните неколку години. 

Тргнувајќи од основните постулати на Ди-
рективата, нејзината целосна и доследна импле-
ментација во праксата, со сигурност ќе влијае 
на поголема професионалност во продажбата, 
поголем степен на познавање на потребите на 
клиентите и нивно соодветно адресирање, како 
и поголема транспарентност и информираност 
на осигурениците, а сето тоа ќе придонесе на по-
голема и посеопфатна заштита на нивните инте-
реси. Од друга страна пак, зголемените трошоци 
кои ќе произлезат како резултат на зајакнатите 
професионални барања и барања за контину-
ирана едукација, во голема мерка ќе влијаат на 
промена на продажните стратегии на друштва-
та за осигурување, развивање на мулти-канални 
продажни стратегии, воведување на нови техно-
логии и иновативни начини на продажба (интер-
нет продажба, користење на социјални мрежи, 
итн.) а сето тоа со цел постигнување на макси-
мални продажни ефекти и ефикасна услуга со 
минимални трошоци за дистрибуција. 

Имајќи предвид дека периодот на импле-
ментација на директивата во земјите членки на 
Европската Унија отпочна, во следниот период 
особено ќе биде актуелно да се следат промени-
те, имплементацијата и новите предизвици кои 
ќе произлезат од примената на новите регулатор-
ни барања во овие земји, со цел навремено да се 
детектираат и препознаат можните импликации  
и очекувања врз македонскиот осигурителен 
сектор.  
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По веќе востановената практика, редакцијата 
на списанието „МК Осигурување„ продолжува 
со интервјуа со еминентни стручњаци од областа 
во осигурување. Во овој број наша гостинка е Па-
триша Борн, професор на Државниот универзи-
тет во Флорида. Повод за овој разговор е нејзи-
ното истражување за ризикот од катастрофи во 
САД.
• Г-ѓа Борн, дали можете да ни објасните 

која беше мотивацијата за Вашето 
истражување на ризикот од катастрофа и 
регулативата за пазарите за осигурување  
имот, објавено во списанието за 
регулатива на осигурувањето?

Истражувањето беше мотивирано од изда-
нието на извештајот на Сојузната канцеларија за 
осигурување на САД за тоа Како да се модерни-
зира и подобри Системот на регулативата за оси-
гурување во САД (FIO,2013). Извештајот ги ис-
такнува најдобрите практики во регулативата на 
осигурување и соодветните улоги за соединетата 
vs државната регулатива на осигурителните ак-
тивности. Исто така, неколку  делови од овој из-
вештај потенцираат, директно или индиректно, 
како државните регулатори можат да продолжат 
да обезбедуваат одржлив приватен пазар за оси-
гурување од случаи на природна катастрофа.

Посебно, извештајот вклучува препораки 
според кои државните регулатори  треба да ги 
идентификуваат „најдобрите практики“ во од-
нос на двете, регулатива на стапката и ублажу-
вање на загубата од природна катастрофа. Во 
однос на претходното, јасна цел е да се иденти-
фикува регулативата поврзана со стапката која 
ги потикнува конкурентните пазари за потрошу-
вачите на лично осигурување и, последователно, 
го зголемува капацитетот. Во врска со природ-
ните катастрофи, целта е помалку јасна, но може 
да вклучи регулативи кои поттикнуваат  ублажу-
вање на загубата (на пр. да се дозволат премии 
за активности за ублажување) или да се утврдат/
дефинираат мерки за ублажување.

Во истражувањето, ние сметаме дека на ре-
гулаторите треба да им бидат на располагање 
разни алатки и други стратегии за процена на 
осигурувачот  за менаџирање  на ризикот од 
природни катастрофи (nat cat risk). Напомену-
ваме дека осигурувачите можат да одговорат на 
катастрофалните настани во голем број случаи, 
со зголемување на капиталот или намалување 
на изложеноста во област со висок ризик. Разно-
видните одговори имаат различни импликации 
за осигурениците, и регулаторите треба да бидат 
загрижени за степенот до кој одговорите на оси-
гурувачот предизвикуваат прекин во обезбеду-
вањето покритие.
• Како би ја опишале улогата на 

регулативата за осигурителниот пазар на 
САД?

Пазарот за осигурување на Соединетите 
Американски Држави е силно регулиран. Регула-
торите водат сметка за солвентноста и адекват-
носта на стапката, како и заштитата на потрошу-
вачот.

Надгледувањето на финансискиот статус на 
осигурувачот го презема регулаторот во држа-

И Н Т Е Р В Ј У

Патриша Борн, професор на Државниот универзитет на Флорида

МЕНАЏИРАЊЕ  НА РИЗИКОТ ОД 
ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

Во САД, развојот на моделите за катастрофа, во голема мера, им помогна на сите 
заинтересирани страни да ја разберат изложеноста на ризик

проф. д-р Патриша Борн
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вата на потекло на осигурувачот. Овие регулати-
ви вклучуваат минимален капитал и вишок ба-
рања, капитални барања засновани на ризик, и 
инвестицики ограничувања ( на пр. максимален 
процент на средства кои можат да се вложат во 
обврзници од понизок степен). Осигурувачите, 
исто така, подлежат на регулативи кои се един-
ствени за секоја држава каде што тие вршат деј-
ност. Овие регулативи се однесуваат на издавање 
на дозволи, јазична политика и стапки.
• Дали би препорачале промени во 

сегашната улога на регулативата и како би 
го опишале Вашиот предлог?

Верувам дека е неопходен еден спој од сојузен 
и државен надзор за ефикасната регулатива на 
пазарот на Соединетите Американски Држави. 
Државните регулатори може подобро да одгова-
рат за оценката за  работење на осигурителниот 
пазар, што одговара на посебните потреби на 
нивната држава. Меѓутоа, некои би сметале дека 
сојузниот орган не e неопходен, бидејќи мно-
гу осигурувачи делуваат национално, па дури и 
глобално. Иако осигурувачите не одиграа при-
марна улога во неодамнешната економска криза, 
можноста за системски проблеми може да биде 
посоодветно оценета на сојузно ниво.
• Кое е Вашето мислење за причините 

за слабата пенетрација на пазарот на 
осигурување од природна катастрофа во 
земјите во развој со посебно внимание на 
регионот од Југоисточна Европа?

Верувам дека неколку фактори се во игра 
во развојот на осигурувањето од природни ка-
тастрофи. Најпрво, тешко е да се предвидат на-
станите, што ја комплицира цената. Клиентие, 
може, исто така, да немаат добри информации за 
ризиците што, за возврат, им претставува про-
блем да ја проценат добивката од поседување-
то на полиса за осигурување. Ако искуството 
сугерира дека владата, или други организации, 
пружaат помош по голем настан, тогаш се сме-
та дека бенефитот од купување осигурување е 
дури помал. Земјите во развој, или земјите со по-
малку развиени пазари за осигурување имот, се 
соочуваат со дополнителни предизвици поради 
малото искуство во обработувањето на штети од 
природна катастрофа. Со зголемувањето на ис-
куството на тие кои се занимаваат со овие штети, 
осигурувачите на имот  можат да му ги покажат 
на населението придобивките од осигурувањето 
(на пр. исплатите на оштетените можат да бидат 
реализирани побрзо во  споредба со чекањето на 
владината помош).

• Кои се најдобрите практики и искуства 
од развиените пазари за осигурување 
кои можат да се користат како мерила 
за зголемување на пенетрацијата на 
осигурувањето на ризик од природна 
катастрофа во земјите во развој?

Во САД, развојот на моделите за катастро-
фа, во голема мера, им помогна на сите заинте-
ресирани страни да ја разберат изложеноста на 
ризик. Осигурувачите, посебно, може безволно 
да понудат осигурително покритие во области 
каде што постои висок ризик, кога тоа може да 
резултира во групен ризик, т.е. многу од нивните 
осигуреници се истовремено погодени. Моделот 
за катастрофа може да им помогне да пронајдат 
начини за да ги преименуваат нивните изложе-
ности.

Осигурувачите имаат голем број други алат-
ки за менаџирање со изложеноста на ризици од 
природни катастрофи. За да ги преименуваат 
имотните изложености, тие можат, исто така, да 
го преименуваат нивниот ризик со обезбедување 
на осигурително покритие во други видови на 
дејност, како што е автомобилското или здрав-
ственото осигурување. Ризикот од природни ка-
тастрофи може да се пренесе, до одреден степен, 
на реосигурителните друштва или на финанси-
ските пазари преку обврзници за катастрофа, 
хартии од вредност поврзани со осигурувањето, 
и други форми на пренос на загубата од осигу-
рување.

Потрошувачите, од друга страна, имаат поо-
граничени можности да се справат со ризикот од 
природна катастрофа. Тие може да немаат добра 
информација за ризикот и/или да имаат при-
страсна перцепција за веројатноста или можна-
та сериозност од настаните. Важно е земјите во 
развој да ги разгледаат образовните активности 
за да охрабрат повеќе донесувачи на одлуки во 
купувањето на имотно осигурување и да ги на-
малат можните загуби.

• Кои се Вашите размислувања за 
задолжителни шеми за осигурување од 
природна катастрофа или јавно приватно 
партнерство во поглед на поттикнување 
на порастот  на осигурувањето од 
природни катастрофи?

Задолжителното покритие е често спротив-
но, бидејќи резултира во тоа што потрошувачите 
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со низок ризик ги потиснуваат потрошувачите 
со визок ризик. Ако покритието треба да биде за-
должително, тогаш е посебно важно на потрошу-
вачите да им се понуди полиса со разумна цена 
во однос на нивниот ризик. Обврската треба да 
се спроведува.

Јавно – приватното партнерство  во однос на 
ризикот од природна катастрофа има најразно-
видни форми низ целиот свет, и не постои еден 
единствен приод. Во многу земји, владите избраа 
да сносат најголем дел од ризикот од природ-
на катастрофа, но постојат очигледни бенефи-
ции од поместување на ризикот во приватниот 
сектор, со што би ослободиле дел од теретот на 
владите. Важно е владите и организациите учес-
нички да ги разгледаат големиот број на можни 
приоди кон финансирањето на ризик и механиз-
мите за формирање на цените, за да се обезбеди 
стабилност на партнерството.
• Кои се најважните фактори кои ги 

активираат настаните за ризик од 
природна катастрофа?

Додека не можеме генерално да ги контроли-
раме условите кои водат до појава на природна 
катастрофа, сериозноста во однос на штетата на 
имот, како и во однос на животот – може да се 
менаџира на различни начини. Еден од најваж-
ните фактори поврзани со сериозноста на ште-
тите е развојот на недвижнини во областите кои 
се склони кон катастрофи. На места каде што 
имотот, во моментот, лежи на подрачја со висок 
ризик, намалувањето треба да се охрабри. За-
коните за градба  за зацврстување на градбата 
и мораториуми за градење во области со висок 
ризик, можат да помогнат да ја ублажат вкупна-
та вредност на штетите поради штетен настан.  
Препознавањето на областите со висок ризик, 
т.е. преку мапи за поплави, треба да одговори на 
можните климатски промени кои би можеле да ја 
влошат сериозноста од загубите. 
• Дали сметате дека треба да постои 

поинтензивна комуникација и соработка 
помеѓу универзитетите кои предаваат 
осигурување, осигурителните бизниси и 
осигурителните регулаторни агенции, што 
би било од меѓусебен интерес?

Верувам дека осигурителните дејности и ре-
гулаторните агенции можат да имаат  бенефиции 
од соработката со академските истражувачи. Од 
друга страна, осигурителните бизниси и регула-
торните агенции треба да продрат во експертиза-
та на истражувачите во повеќе дисциплини – на 
пр. управување со ризик, статистика, метеоро-

логија – кои разгледале голем обем на прашања 
поврзани со штетите од природна катастрофа. 
Додека локалните осигурителни бизниси и ло-
калните регулатори можат да бидат добро ин-
формирани за локалните услови и настани, ака-
демското истражување уште нуди  студии на 
случај  и емпириска анализа  која ги илустрира 
успесите и неуспесите на алтернативните приоди 
во менаџирањето со ризикот од природни ката-
строфи.

Неколку универзитети основаа специјализи-
рани истражувачки центри кои се фокусираат 
на мeнаџирањето со ризиците од природни ка-
тастрофи. На овие центри, и пошироката мре-
жа истражувачи кои ги проучуваат ризиците од 
природни катастрофи, треба да се гледа како на 
вредни ресурси во индустријата и, како такви, 
треба да бидат потпомогнати во нивната мисија 
за унапредување на состојбата со знаењето на 
ова поле.

Осигурителните бизниси и регулаторни аген-
ции можат да го зголемат академското истражу-
вање, обезбедувајќи пристап до податоците и 
учествувајќи во дискусиите со директните ис-
тражувачи во однос на прашањата од посебен 
интерес за индустријата и регулаторите.

Патриша Борн е професор на Државен 
универзитет-Флорида и еминентен научник 
по осигурување во Одделот за менаџмент 
со ризик/осигурување, недвижнини и 
правни студии на Државниот универзитет 
во Флорида.Таа е научен соработник 
во Центарот за менаџмент со ризик од 
катастрофална бура. Истовремено е 
советник во докторските програми за 
менаџмент со ризик на Факултетот за 
бизнис. Нејзиниот истражувачки интерес 
ја опфаќа структурата и работењето на 
осигурителниот пазар, професионалната 
одговорност, здравственото осигурување 
и менаџментот на катастрофални ризици. 
Има објавувано бројни написи во водечките 
академски списанија, како Списание за ризик 
и осигурување, Списание за регулаторна 
економија, Преглед на деловното право во 
Колумбија, Списание за бизнис и економска 
статистика, и др. Проф.др. Борн е член на 
бордот на Американската Асоцијација за 
ризик и осигурување. 
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Н О В И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Со развојот на ГПС системите и технологи-
ите за лоцирање (tracking devices) во последните 
децении, осигурителните компании ја согледаа 
можноста за воведување на алтернативен начин 
на пресметување на премијата за осигурување 
на возилата. Имено, наместо дотогашните воо-
бичаени статистички методи за калкулација на 
ризикот, компаниите согледаа нова можност за 
попрецизно пресметување на ризикот на секој 
индивидуален клиент. Со новиот метод наре-
чен “Oсигурување базирано на употреба” (Usage 
Based Insurance) цената на осигурувањето се од-
редува преку следење на однесувањето на воза-
чот додека го управува автомобилот.

Класичните методи за одредување на пре-
мијата кои се базираат на одредени статистички 
и демографски податоци, најчесто пол, возраст, 
брачен статус, претпоставено  однесување на 
возачите, осигурителна историја, имаат одреден 
предвидувачки капацитет за процена на ризикот 
од настанување на штета. Ограничувањето на 
овие методи е тоа што тие се  генерички и непер-
сонализирани. Од друга страна, “осигурувањето 
базирано на употреба”  обезбедува процена на 
ризикот и параметризирање на однесувањето во 
автомобилот на индивидуално  ниво.

‘‘Oсигурувањето базирано на употреба‘‘ се 
темели на телематика (telematics), преку која 
oсигурителните компании го следат однесување-
то на возачот додека го управува автомобилот. 
Телематиката претставува комбинација на ГПС 

и комуникациска технологија која овозможува 
информациите за однесувањето на возачот до-
дека го управува автомобилот  да се пренесат до 
осигурителната компанија, која понатаму ги упо-
требува за оцена на ризикот и пресметување на  
премијата за осигурување.
Пренесувањето на информациите од возилото 
до осигурителната компанија може да се врши 
на неколку начини: 

• OBD (on-board diagnostics) дијагностицирање 
преку систем вграден во возилото при неговото 
производство; 

• Смарт телефон со вградена апликација за 
следење и размена на информации;

• Black box - преку систем за следење на 
параметри значајни за осигурителната 
компанија при оценување на однесувањето на 
возачот.

Апликацијата која пренесува информации за 
однесувањето на возачот до осигурителната ком-
панија ги следи следниве параметри:

• Колку км дневно вози возачот;
• Во кое време од денот најчесто вози;
• Каде вози;
• Со кое темпо ја зголемува брзината на возење;
• Колку често ја зголемува брзината на возење;
• Колку остро кочи;
• Како влегува во кривини; 
• Дали го користи мобилниот телефон додека го 

управува автомобилот, итн.

Сите овие информации се корисни за осигу-
рителната компанија при оценување на ризикот, 

OСИГУРУВАЊЕ БАЗИРАНО НА УПОТРЕБА

Осигурителниот бизнис се базира на 
принципот на пресметан ризик, каде цената 
за осигурителните продукти се одредува 
преку предвидување на веројатноста 
за идна штета. Факторите кои влијаат на 
одредување на ризикот од настанување на 
штета варираат и зависат од покритието кое 
го нудат осигурителните продукти

Пишува: Елена Петровска 
Директор на сектор за развој и преземање 
ризици на Сава осигурување
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при пресметување на премијата, како и за опре-
делување на совети за подобрување на возачкото 
однесување.

За разлика од класичниот начин на пресмет-
ка на премијата, каде возачот е награден преку 
бонус на премијата за неговото добро однесу-
вање во текот на подолг временски период, преку 
‘‘осигурувањето базирано на употреба‘‘, бенефи-
тите и наградите се добиваат за пократок пери-
од и на база на персонализирани податоци, што 
само по себе претставува дополнителен мотив за 
зголемување на внимателноста при возењето.

Користа од ‘‘осигурувањето базирано на упо-
треба‘‘ е голема како за осигурителните компа-
нии, така и за осигурениците. Осигурителните 
компании имаат можност попрецизно да ја од-
редат премијата за осигурување на автомоби-
лите, бидејќи имаат персонализирани податоци 
за  однесувањето на осигуреникот како возач. 
Осигурениците добиваат премија која е базира-
на на нивното однесување за време на возењето, 
наместо на статистички демографски податоци. 
Дополнително, вградениот ГПС уред овозможу-
ва намалување на осигурителната измама, како и 
полесно лоцирање на автомобилот во случај на 
кражба.

Воведувањето на овој начин на пресметка 
на премија, секако, генерира трошоци за осигу-
рителната компанија, во смисла на:  трошоци за 
подготовка, ангажирање на стручен персонал, 
обезбедување технологија и опрема, логистика и 
поддршка.

Сепак,овие трошоци се оправдани со предно-
стите кои ги обезбедува овој метод на работа, и 
тоа:

• Привлекување на ниско-ризични возачи/
клиенти;

• Зголемување на лојалноста на потрошувачите;
• Намалување на трошоците за штети;
• Подобрување на перцепцијата за  брендот кај 

постоечките и потенцијалните клиенти;
• Обезбедување на персонализирана услуга со 

додадена вредност за сопствените клиенти.

Земјите кои се лидери во примената на осигу-
рување базирано на користење се: 

• САД
• Италија, Велика Британија, Германија, 

Франција
• Јапонија, 
• Австралија

Воочливо е дека овој начин на пресметка на 
ризикот и премијата се уште е присутен само кај 
високо развиените пазари, кои секако се лидери 
во поставување на технолошкиот развој. Во САД, 
до 2020 година, се очекува 70% од сите осигури-
телни компании да го применуваат принципот 
на осигурување базирано на користење. Анали-
зите покажуваат дека во следните 7 години овој 
начин на пресметка на премијата за осигурување 
ќе доживее експанзија и неговата примена ќе се 
прошири во многу поголем број на пазари со 
многу поголем број на клиенти.
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 Автономното возило може да ја детектира 
својата околина користејќи мноштво технолош-
ки помагала како што се радар, лидар (систем за 
детекција кој работи на ист принцип како рада-
рот, меѓутоа користи светлина од ласер), GPS, 
одометар (инструмент за мерење на растојани-
ето-патот поминат од едно возило), „компјутер-
ска визија„ (способност на еден компјутер преку 
методи на стекнување, обработка, анализа и раз-
бирање на дигитални слики, како и екстракција 
на високо-димензионални податоци од реалниот 
свет да произведе нумерички или симболични 
информации, кои би можел да ги искористи, на 
пример во форма на одлуки. Односно, способ-
ност на компјутерот да се здобие со високо ниво 
на „разбирање„ на дигиталните слики и видеа,  
или автоматизирана замена за човечкото око). 

Напредните контролни системи ги интерпре-
тираат сензорните информации за да идентифи-
куваат соодветни навигациски патишта, како и 
пречки и релевантни сообраќајни и други знаци. 

Автономните возила имаат контролни системи 
кои се способни да анализираат сензорни пода-
тоци за да направат дистинкција помеѓу разните 
возила и други учесници на патот, што е корисно 
за изнаоѓање на соодветна рута до посакуваната 
дестинација.

Иницијалните екпериментирања со самостој-
ни возила, датираат уште во дваесеттите години 
на минатиот век, додека пак посериозните тести-
рања можат да се забележат во педесетите годи-
ни. Првите вистински автономни возила пак, се 
јавуваат во осумдесетите години на дваесетиот 
век и претставуваат проект дело на одредени 
универзитети и производители на автомобили.

Денес сме сведоци на еден тренд кој резул-
тира со се поголема практична примена на ав-
тономните возила. Можеби причина за тоа е се 
поголемата автоматизација на моторните вози-
ла, нивно опремување со електронски системи 
за навигација, АБС, контрола на стабилност и 
мноштво помагала кои го олеснуваат управу-
вањето на возилото и му овозможуваат на воза-
чот полесно да се справи со предизвиците кои ги 
нуди патот, па многу логично е ваквиот процес 
на автоматизација на моторните возила целосно 
и да го исклучи човечкиот фактор и возачка ин-
тервенција. 

Иднината на осигурувањето од автоодговорност

АВТОНОМНИТЕ ВОЗИЛА ВО 
СЕКОЈДНЕВНИОТ СООБРАЌАЈ

Автономно возило или автономен автомобил (возило без возач, возило кое само се 
управува, роботски автомобил), е возило што е оспособено да ја детектира својата околина 
и да се движи во истата без возач, односно без човечка интервенција

Пишува: Дејан Мишевски
Стручен соработник во Сектор за 
процена и ликвидација на штети 
при ЕУРОЛИНК Осигурување АД 
Скопје
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Впрочем, ова може да се нарече и сосема нова 
територија за законодавецот и за осигурителни-
те компании кои ќе биде потребно од корен да ги 
изменат и модифицираат правилата и прописите 
(односно разните законски и подзаконски акти) 
како би се прилагодиле на новите предизвици 
кои во иднина би ги поставила масовната упо-
треба на автономните возила. 

Не е мал бројот на производители на автомо-
били и други моторни возила кои во моментов 
нудат автономни возила, или пак најавуваат дека 
во блиска иднина својата палета би ја збогатиле 
со истите, што значи дека во иднина (барем во 
поразвиените земји) ваквите возила би биле се-
којдневие. 

Автономните возила, притоа не би биле про-
извод исклучиво на еден производител на авто-
мобили и други моторни возила, туку би прет-
ставувале плод на заедничка соработка помеѓу 
повеќе производители на возила, со реномира-
ните производители на компјутерски хардвер и 
компјутерски компоненти (компјутерски проце-
сори, графички и звучни карти, матични плочи, 
РАМ меморија, аудио и видео компоненти), по-
тоа со производителите на компјутерски софтвер 

(оперативни системи и компјутерски програми), 
како и со компаниите кои нудат телекомуника-
циски, интернет услуги и технологија.

Самиот процес на одобрување од страна на 
законодавецот, одредено автономно возило да 
биде учесник во сообраќајот, подлежи и ќе под-
лежи на мноштво претходни процедури и испи-
тувања, односно систем на испитување и тести-
рање, кој би претходел на масовното пуштање во 
производство на автономните возила. 

Неминовно се поставува и прашањето за оси-
гурување од автоодговорност во ситуација кога 
имате целосно автоматизирано моторно возило 
кое се движи од точка „А„ до точка „Б„ без човеч-
ка интервенција.

Осигурувањето од автоодговорност прет-
ставува договор помеѓу осигурувачот и осигу-
реникот (најчесто сопственикот на моторното 
возило), со кој осигурувачот се обврзува дека 
ќе ја превземе граѓанско-правната одговорност 
на осигуреникот, односно возачот на моторно-
то возило и ќе ја надомести секоја материјална 
или нематеријална штета која возачот на мотор-
ното возило ќе ја причини кон трети лица при 
употреба на моторното возило кое е предмет на 
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осигурување. Односно, штетата која со употре-
ба на моторното возило е причинета кон трети 
лица нема да падне на товар на возачот, односно 
осигуреникот, туку на осигурителната компа-
нија која ја издала полисата за осигурување од 
автоодговорност. Секако, од ваквото правило 
има и исклучоци (доколку возачот го управува 
моторното возило под дејство на алкохол или 
психотропни супстанци, доколку управува без 
соодветна возачка дозвола, др.).

Самата најава и очекување за масовна и ши-
рока, или пак дури и делумна употреба на авто-
номните возила, ќе резултира со мноштво пра-
шања на кои законодавецот, осигурителните 
компании, како и производителите на моторни 
возила ќе мора да изнајдат соодветен одговор и 
решение. Во продолжение следат неколку тео-
ретски и практични примери и прашања:

-Доколку со осигурувањето од автоодговор-
ност се осигурува возачот, што ќе се случи до-
колку во иднина воопшто нема потреба од возач, 
односно доколку во сообраќајот учесници се мо-
торни возила кои се целосно автоматизирани и 
самостојно можат да се движат на патот, да стиг-
нат до одредена дестинација и да учествуваат во 
сообраќајот. Според Законот за безбедност во 
сообраќајот на патишатата, ,,Возач” е лице кое 
управува со возило на пат или кое се вози во во-
зилото, со цел да биде на располагање на возење 
доколку е неопходно. Во новата ера на самостој-
ни возила, законодавецот и осигурителните ком-
пании ќе треба да го предефинираат терминот 
„Возач„ посебно од аспект на учесник во сооб-
раќајот кој е причинител на сообраќајната нез-
года;

-При употреба на самостојните возила кои 
се автоматизирани, сепак во одредени ситуации 
можеби би имало потреба од човечка интеревен-
ција. Законодавецот и осигурителните компании 
ќе мора да ги разграничат правилата и прописи-
те, како и условите за авоодговорност, во ситу-
ација кога возилото само се управува и кога чо-
вечкиот фактор „на кратко„ ја зема контролата 
на управувачот и возилото во свои раце;  

-Се поставува и прашањето, на чија страна ќе 
биде кривичната и граѓанската одговорност до-
колку дојде до сообраќајна незгода во која еден 
од учесниците или пак сите учесници се авто-
номни возила. Самостојните возила логично би 
требало да бидат многу побезбедни од вообича-
ените возила кои ги управува возач, бидејќи не 
ги прават човечките грешки кои возачот може 
случајно или намерно да ги направи;

-Дали е можно да се јави дефект кај технолош-
ките помагала и компјутерскиот систем со кој 

автономните возила се опремени, па како резул-
тат на тој дефект автономното возило престане 
да функционира, или пак функционира фалично 
и дојде до сообраќајна незгода. Дали ваквите во-
зила би биле опремени со одредена „безбедносна 
резерва„ на примарниот компјутерски систем. 
Дали производителот на автономното моторно 
возило би ја превзел целосната одговорност во 
случај на сообраќајна незгода и под кои услови 
(дефект на компјутерскиот систем, хардвер или 
софтвер, дефект на технолошките помагала, ме-
ханички дефект на возилото, сл.). Ваквите греш-
ки можеби би биле непостоечки или минорни 
(посебно во денешно време кога постојат роботи 
кои изведуваат дури и комплексни операции на 
живи луѓе), меѓутоа ниеден производ не е безгре-
шен;

-Разните дискусии на интернет порталите 
упатуваат на таканаречениот „Product liability 
law„ кој што претставува сплет на правила и про-
писи кои одредуваат одговорност во случај на 
употреба на опасен предмет или предмет кои е 
дефектен. „Product liability law„ е дел од областа 
на правото според кој производителите, дистри-
бутерите, добавувачите, трговците, и други лица 
кои овозможуваат одредени производи да бидат 
достапни и на располагање на јавноста, се смета-
ат за одговорни за повредите кои овие произво-
ди би можеле да ги предизвикаат, или ги предиз-
викале на трети лица. Според „Product liability 
law„, производителот или продавачот се смета за 
одговорен поради тоа што овозможил дефектни-
от производ да доспее во рацете на потрошува-
чите. Одговорноста за дефектниот производ кој 
што предизвикал повреда лежи во сите продава-
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чи на производите, кои се во дистрибутивниот 
синџир;

-Дали таквите самостојни возила би имале 
соодветен безбедносен систем против „хаки-
рање„. Односно што би се случило доколку некој 
со хакерски напад на компјутерскиот систем на 
автономното возило ја превземе контролата над 
истото, поради свои малициозни цели. Доколку 
успешно се реализира таквиот хакерски напад на 
компјутерскиот систем на автономното возило, 
дали целосно ќе биде одговорен хакерот кој го 
извршил противправниот напад, или пак одре-
дена соодговорност ќе има и самиот производи-
тел кој не обезбедил соодветна и силна безбед-
носна заштита;

-Околноста што автономното возило важи за 
побезбедно во однос на возилото управувано од 
возач, би резултирало со одредена „дискримина-
ција„ на осигурениците кои имаат автономни во-
зила од оние кои осигуруваат стандардни возила. 
Односно осигурителните компании неминовно 
би определиле подобри услови на осигурениците 
кои користат автономни возила, бидејќи ризикот 
таквото возило да биде директен причинител на 
сообраќајна незгода е значително помал, па ре-
чиси и непостоечки;

-Со употреба на автономното возило, воза-
чот и сопатниците практично се согласни својата 
лична безбедност, како и безбедноста на другите 
учесници во сообраќајот да ја отстапат на техно-
логијата за сметка на човечкиот фактор. Со при-
тискање на копчето (командата) кое овозможу-
ва моторното возило самостојно да се движи и 
управува од точка „А„ до точка „Б„, возачот, како 
и сопатниците се согласни со сите последици кои 
евентуално би произлегле од тоа дејствие (от-
стапување/откажување од човечката контрола). 
Секако ќе треба да се промени и прилагоди све-
ста на самиот возач и сопатниците, кои својата 
и туѓа безбедност, своеволно треба да ја доверат 
и отстапат на компјутер. Меѓутоа, дали ваквото 
„откажување„ од човечка контрола би предизви-
кало во очите на законодавецот или осигурител-
ните компании одредена одговорност или соод-
говорност на возачот и сопатниците;

-Автономното возило за разлика од човеч-
киот фактор не е способно да ги прекршува и 
пречекорува законските правила и прописи на 
однесување во сообраќајот, односно истото де-
тектирајќи ги поставените сообраќајни знаци 
(за ограничување на брзината, за првенство на 
минување, сл.) ќе се прилагодува на истите за 
успешно да навигира во средината. Меѓутоа како 
таквото автономно возило ќе се прилагоди кон 
другите учесници во сообраќајот (пешаци, мо-

торни возила кои не се автоматизирани, сл.), а 
кои не секогаш се однесуваат „по пропис„;

-Автономното возило ќе се однесува закон-
ски и согласно сообраќајните правила и пропи-
си, меѓутоа ќе биде потребно во сообраќајот да 
се однесува и морално, односно етички. Законот 
обично се заснова на моралот и етиката, меѓу-
тоа овие овие поими не секогаш спаѓаат во иста 
категорија и наоѓаат иста примена. Етичкото и 
морално однесување, поим и дефиниции, прак-
тични примери ќе треба да се вметнат и програ-
мираат во софтверот на автономното возило од 
страна на производителите на возилата по нивно 
лично убедување, меѓутоа во соработка со идни-
от сопственик и возач на возилото, со осигуру-
вачот и законодавецот, како и во соработка со 
пошироката јавност;

-Проблем би претставувала и ажурноста на 
законодавецот да се справи со предизвиците кои 
ќе ги наметнат самостојните возила. Непиша-
но правило е дека во време на брз и динамичен 
технолошки развој, прво доаѓа технологијата, а 
дури потоа законот кој ја регулира употребата на 
таквата технологија. Законодавците се соочени 
со ризикот претерано да го регулираат пазарот 
на самостојни возила со непотребни и паушални 
правила и прописи, или пак да не го регулира-
ат пазарот доволно и да остават мноштво прав-
ни празнини. Ова претставува тежок баланс кој 
законодавецот и осигурителните компании ќе 
мора да го постигнат како би ги одржале безбед-
ностите стандарди и осигурување од автоодго-
ворност на високо ниво;

-Кривичното право исто така би претрпело 
одредени измени. Кривичниот закон кај сторите-
лот на кривичното дело бара одговорност во чо-
вечкиот фактор, односно умствената/ментална 
состојба и свесно дејствување (или пасивно од-
несување-пропуштање да се превземе дејствие) 
од страна на таквиот сторител. Ваквите особини 
се поврзуваат со човекот и човечката природа. 
Се поставува прашањето, како би се одредила 
кривичната одговорност кога роботот го замену-
ва возачот на моторното возило;

-Покрај законските и подзаконски измени 
и дополнувања, ќе биде потребен и значителен 
временски период да се развие соодветна прав-
на пракса во регулирање на различните оштетни 
барања кои би произлегле од разни сообраќајни 
незгоди и сообраќајни ситуации со автоном-
ни возила како учесници. Факт е дека почето-
кот од развојот на таквата пракса ќе биде тежок 
и често контрадикторен, а исполнет и со чести 
грешки, поради неискуството и комплексноста 
на оштетните барања кои би следеле. Односно, 
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утврдувањето на одговорноста, како и регули-
рањето на оштетните барања кои произлегуваат 
од сообраќајните незгоди во кои некој ќе биде 
телесно повреден или пак ќе го загуби животот, а 
во која еден или сите учесници ќе бидат автоном-
ни возила, ќе претставува најголем предизвик за 
засегнатите страни, односно за оштетените, оси-
гурувачите, законодавецот, а впрочем и за про-
изводителот на возилото, како и за пошироката 
јавност;

Според статистичките истражувања на На-
ционалната администрација за безбедност на па-
тиштата на САД, во 2015 година повеќе од 35.000 
луѓе го изгубиле животот во сообраќајни незго-
ди во САД. Повеќе од 94% од тие сообраќајни 
незгоди биле резултат на човечка грешка. Вакви-
те човечки грешки во иднина би се елиминира-
ле со исклучување/отстранување на човечкиот 
фактор од процесот на управување на моторното 
возило. 

Националната администрација за безбедност 
на патиштата на САД има издадено детални на-
соки и упатства за тестирање и пуштање во про-
изводство  на автономните возила. Притоа, про-
изводителите на моторни возила имаат отворен 
простор за експериментирање. Меѓутоа, крајни-
от производ би подлежел и подлежи на мноштво 
процедури и испитувања, односно претходен си-
стем на контрола и одобрување, пред масовното 
пуштање во производство на таквите автономни 
возила. 

Очигледно е дека осигурителните компании, 
ќе мораат во соработка со законодавецот и про-
изводителите на моторни возила да определат 
јасни правила и услови за осигурување од авто-
одговорност. Осигурителните компании ќе мора 
детално да го проучат концептот на автономно 
возило, технологијата која таквото возило ја ко-
ристи, секојдневните ситуации и ризици кои раз-
ните учесници во сообраќајот би ги предизвика-
ле, со разни возила, пешаци, на разни патишта, 
при променлива клима и временски услови.

За крај, првата сообраќајна незгода во која 
учествувало автономно возило се случи во Мај 
2016 година во САД, и истата е пријавена во На-
ционалната администрација за безбедност на па-
тиштата на САД како би ги испитале околности-
те под кои се случила незгодата.

Конечно, да резумираме неколку клучни фак-
ти и претпоставки: 

-Автономните возила можеби во моментов 
не се толку застапени, меѓутоа неминовно е дека 
во блиска иднина (барем во поразвиените земји) 
ќе станат честа реалност;

-Производството и усовршувањето на авто-
номните возила ќе претставува заеднички труд 
помеѓу производителите на моторни возила, 
производителите на компјутери и компјутерски 
делови и компоненти, компјутерски софтвер, 
како и компаниите кои нудат телекомуникациска 
и интернет технологија. Пуштањето во масовно-
то производство и продажба, секојдневната упо-
треба и практична примена на ваквите возила, 
ќе биде плод на соработката помеѓу производи-
телите на возилата со законодавецот и осигури-
телните компании;

-Ќе мора драстично да се измени граѓанско-
то право, кривичното право, како и условите за 
осигурување од автоодговорност. Таквата изме-
на, на самиот почеток можеби ќе резултира со 
мноштво грешки и недостатоци, меѓутоа прак-
тичната примена на автономните возила во се-
којдневниот живот ќе допринесе да се согледаат 
пропустите во законот и подзаконските акти, 
како би можеле истите да се дополнат и до-из-
менат;

-Ќе биде потребно да се „научи„ машината/
роботот на самостојното возило да се однесува 
не само законски, туку и морално-етички, што не 
секогаш спаѓа во иста категорија. Принципите на 
таквата „етика„ и „морал„ ќе треба да ги креира-
ат и да ги постават производителите на возилата 
(по свое убедување), меѓутоа во соработка со ид-
ниот сопственик и возач на тоа возило, со осигу-
рувачот и законодавецот, како и во соработка со 
пошироката јавност;

-И конечно, првата сообраќајна незгода и пр-
вото оштетно барање од сообраќајната незгода 
во која некој ќе биде полесно или потешко по-
вреден или пак ќе го загуби животот, а во која 
еден или сите учесници ќе бидат автономни во-
зила, ќе претставува најголем предизвик за сите 
засегнати страни (оштетените, осигурувачите, 
законодавецот, производителот на возилото), 
меѓутоа практичното искуство и придобивките 
од таквиот предизвик ќе бидат незаменливо ис-
куство во иднина.

Национално биро за осигурување
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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 стан-
дарди во македонското осигурување, кои прет-
поставуваат 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 сеоп-
фатна 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 клиен-
ти. Тимот на друштвото се состои од 17 врабо-
тени 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 клиен-
тите.

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 посре-
дување 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 ра-
ботењето 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 бро-
керските друштва кои претежно работат во де-
лот на неживотното осигурување. Ваквите успе-
си претставуваат наше задоволство, но воедно го 
будат и претставуваат и уште поголема обврска 
за наше понатамошно усовршување и подобру-
вање на услугата која ја нудиме на нашите кли-
енти.
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М Р Е Ж И

Интернет на нештата е мрежа или систем на 
меѓусебно поврзани компјутерски уреди, сен-
зори, живи суштества или објекти кои имаат 
единствени индентификатори и можат да кому-
ницираат со сите уреди кои се поврзани во една 
мрежа. Овие објекти или “нешта” се способни за 
пренос на податоци. 

Зошто интернет на нештата во светот на 
осигурувањето?
Интернет на нештата има влијание врз секој 

бизнис. Иако постојат многу начини на кои ин-
тернетот на нештата може да влијае на опште-
ството и бизнисот, но сепак  има три најголеми 
придобивки од ИнН кои влијаат на секој бизнис 
и тоа во делот на: комуникација, контрола и на-
малување на трошоците.

Нови можности за осигурувањето

ИНТЕРНЕТ НА НЕШТАТА  (ИнН)
“Интернетот на нештата” има потенцијал 
да донесе фундаментални промени во 
осигурителната индустрија (осигурување 
на имот, осигурување на моторни возила и 
осигурување на лица)

Пишува: Срна Гугуловска
IT Служба
Сава осигурување
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Интернет на нештата ќе ги забрза постоечки-
те притисоци и ќе го наруши традиционалниот 
развој на моделите – отварајќи нови граници за 
раст. Прашањето е дали една индустрија, како 
што е осигурувањето, може да ги прифати но-
вите предизвици. “Интернетот на нештата” има 
потенцијал да донесе фундаментални промени 
во осигурителната индустрија (осигурување на 
имот, осигурување на моторни возила и осигу-
рување на лица).

Иновациите ќе ги поместат границите на 
пазарот
Новиот екосистем на сензори на ИнН, него-

вата примена и однесувањето кое тие ќе го пот-
тикнат, ќе го охрабрат нискоразвиениот пазар, 
како што е пазарот на автомобилска индустрија, 
компаниите за обезбедување на домот, кабелски-
те и мобилните провајдери и осигурувачите да се 
натпреваруваат надвор од традиционалните ин-
дустриски граници. 

Интернет на нештата ќе придонесе кон 
нови барања и понуди кои ќе отворат нови 
извори на приход
Осигурувачите ќе можат да ги искористат 

ИнН врските за  холистички да се поврзат со кли-
ентите и да влијаат врз нивното однесување. ИнН 
податоците за пазарната сегментација ќе имаат 
вредност и над осигурителната индустрија, ну-
дејќи услуги поврзани со итни состојби, животен 
стил и други сегменти. Секогаш-поврзаниот жи-
вотен стил исто така ќе генерира нови можности 
и ризици, како што е информатичката безбед-
ност.  Колку подобро друштвата за осигурување 
ги разберат можностите и ризиците, вклучувајќи 
и нивно прифаќање и пресметување, толку поу-
спешни ќе бидат кога ќе се трансформира паза-
рот на осигурување.

Интернет на нештата има можност да 
ја подобри и економијата на основната 
дејност на осигурувањето.
Економијата би се подобрила на неколку на-

чини, особено преку употреба на дата анализи 
за да се идентификуваат и разберат ризиците. 
Помалку ризичното однесување, како што е по-
безбедното возење и подоброто одржување на 
покривот од куќите, ќе придонесе кон помалку 
штети кои можат да се спречат. На пример, бр-
зината и поминатите километри, а чии податоци 
се земени преку телематички апарати, можат да 
послужат како основа за пресметување на ризи-
кот и ќе ги подобрат штетните резултати и одви-
вањето на основната дејност на осигурувањето, 

како што се менаџментот и исплатата на штети. 
Понатаму, навремените информации можат да 
ги направат исплатите на штети побрзи и пое-
фикасни, додека дата анализата може да помогне 
побрзо и поуспешно да бидат откриени потен-
цијални измами.

Интернетот на нештата ќе го намали 
традиционалниот пазар на осигурувањето 
и ќе ја смени природата на дисперзијата на 
ризик
Интернетот на нештата ќе овозможи нови на-

чини за да се избегнат штетите кои можат да се 
спречат, врежани од конкуренти надвор од ин-
дустријата. Како што друштвата за осигурување 
почнуваат да наоѓаат нови решенија за превен-
ција, фундаменталната екомонија на индустрија-
та ќе почне да се менува, и ќе инвестираат во 
поголеми предтрошоци со цел да ги намалат ис-
платите на идните штети. Природата на осигур-
ливиот ризик ќе се пренесе на штетите со ниска 
френвенција но со катастрофална природа, кои 
се потешки да се предвидат и пресметаат. Овие 
ефекти веќе почнуваат да се исплатливи во од-
редени сегменти, како што се клиентите со висок 
профил.

Интернет на нештата во пракса:
За осигурувачите, највлијателните извори на 

податоци од Интернет на нештата би вклучувале: 
• “Лична” технологија 
• Сензори на објекти 
• Сензори базирани на локација 
• Други географски информациски системи 

кои обезбедуваат геофизички, топографски, 
климатолошки и хидролошки податоци.

Друштвата за осигурување постојано збору-
ваат за развој на нови продукти и брзо превзе-
мање на пазарот, но вистинските иновации се 
ретки во осигурителниот сектор. Сепак, овие 
поврзани уреди, способни за меѓусебна комуни-
кација (наречено интернет на нештата), може да 
биде една технологија што има предиспозиција 
да ја револуционизира осигурителната инду-
стрија. 

Сензорите нудат досега невиден пристап до 
грануларни податоци кои можат прецизно да се 
трансформираат за подобра проценка на ризикот. 
За многу друштва за осигурување почетната из-
ложеност на интернет на нештата е преку телема-
тички уреди. Но денес сензорите се користат во 
илјадници различни уреди. Се користат во згради 
и мостови за следење на структурни дефекти и да 
се ублажат можните загуби. Друштвата за живот-
но осигурување користат податоци од “личните” 
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уреди како FitBit и Nike+ FuelBand за подобар 
пристап до здравјето и начинот на живот на оси-
гуреникот. Исто така сензори се имплементираат 
и во животните за да го следат и идентификуваат 
целокупниот добиток, помагајќи им на друштвата 
за осигурување да ја пресметаат стапката и цената 
на премијата попрецизно.

До 2025 година, Интернет на нештата ќе има 
значајно влијание во три области кои се многу 
важни за  осигување на имот, осигурување на 
моторни возила и осигурување на лица: поврзан 
автомобил, поврзан дом и поврзан човек. Овој 
поврзан екосистем овозможува нови можности 
за осигурувачите, и многу почести и поважни 
ангажмани за осигурениците со нивните авто-
мобили, домови како и со самите себе. 

Интернет на нештата во домаќинско 
осигурување (поврзан дом)
Домаќинското осигурување е неопходно 

средство за заштита од временските непогоди 
или други несреќи. Ако едно дрво паѓа во вашата 
дневна соба, соодветно изработен осигурителен 
план може да заштеди пари и да спречи главо-
болки на осигурениците.

Но, Интернет на нештата може да го направи 
целиот процес уште полесен, односно замисле-
те паметни сензори  кои постојано  генерираат 

податоци во вашиот дом, во однос на потрошу-
вачката на вода, температура, потрошувачка на 
енергија, и многу повеќе. Овие сензори испраќа-
ат предупредување во вид на сигнализација до-
колку постои истекување на вода во вашиот дом 
со цел да не настане голема штета.

Осигурителните комапнии, исто така често 
обезбедуваат попусти на нивните клиенти за 
користење на нивните паметни  уреди. А дом 
со алармен систем, има 300% помалку шанси да 
биде ограбен, според Safeguardtheworld. И дом 
со поврзан детектор на чад, кој автоматски ја 
предупредува противпожарната служба може да 
ги заштити осигурителните друштва.

Интернет на нештата во осигурвање на 
моторни возила (поврзан автомобил)
Многу друштва за осигурување почнуваат 

да користат Интернет на нештата, главно преку 
поврзани автомобили, за да ги пратат навиките 
на возачите во реално време. Оваа практика има 
зголемена популарност во последните две годи-
ни. Преку оваа услуга, друштвата за осигурување 
можат попрецизно да ги одредуваат цените на 
нивните премии и да обезбедат повеќе заштеда 
за нивните клиенти.
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Интернет на нештата во здравствено 
осигурување (поврзан човек)
Слично како компаниите за животно оси-

гурување, така и компаниите за неживотно 
осигурување, користат “Лична” технологија т.e 
“wearablе” уреди за да имаат константни инфор-
мации за здравјето на своите клиенти. Неколку 
комапнии веќе започнаа со овој процес преку 
програми со кои ги наградуваат своите врабо-
тени за здрав начин на живот (горење калории, 
квалитетен сон, итн), и овие уреди за носење 
имаат голем удел во следење на овие податоци. 
Во иднина планот е да се работи на апликации 
кои би вклучувале анализа на крвта преку која ќе 
може да се предвиди срцев напад и да испратат 
проактивни известувања, заедно со проактивни 
интервенции за корисниците кои конзумираат 
различни наркотици. 

Интернет на нештата во иднина
Интернет на нештата во иднина ќе ја про-

мени сликата за осигурителната индустија. По-
датоците од уредите можат да се користат за да 
се ублажи ризикот, да се спречи штетата и да се 
биде во постојан однос со осигурениците. Како 
резултат на тоа тие ќе се движат подалеку од тра-
диционалниот модел на ризик да се развие ви-
стинска дигитална стратегија и пакет со повеќе 
услуги. Некои од овие услуги ќе обезбедат нови 
извори на приходи и друштвата за осигурување 
ќе ги подигне на повисоко ниво од традиционал-
ните граници на нивните услуги.

Интернет на нештата има моќ да трансфор-
мира многу аспекти на осигурувањето и дава зна-
чајна конкурентска предност на пазарот. Но со 
овој голем потенцијал, исто така доаѓа и голема 
комплексност на имплементација како и пробле-
ми со нарушување на приватноста и сигурноста.  

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

НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
НАЦИОНАЛНОТО БИРО ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ

На последната седница на УО на НБО, Бош-
ко Андов  - Генерален менаџер и претседател 
на Управен Одбор на Осигурување Македонија 
беше избран за нов претседател на УО.

Познавајќи го неговиот докажан потенцијал 
и познавање на осигурувањето, се очекува дина-
мизирање на работењето на УО на НБО со влија-
ние на целата индустрија на осигурување во Ма-
кедонија.

РАБОТНО ИСКУСТВО

• 1990 - 1992 и 1993  TAKT-OM- 
Сопственик и директор

• 1992 – 1993 МАКПЕТРОЛ - како дипл. 
електроинжењер за надгледување 
и контрола на изградбата на 
магистралниот гасовод од електро 
аспект

• 1993 - Осигурување МАКЕДОНИЈА на 
работни позиции:
• 1993-1999 Прием во осигурување 

имоти
• 1999-2002 Директор на Сектор за 

осигурување на имоти
• 2002-2003 Помошник на 

Генералниот директор на 
Друштвото за осигурување имоти

• 2003-2004 Помошник на Ген. 
директор на Друштвото за 
осигурување по сите класи на 
осигурување

• 2004 - Генерален менаџер и 
претседател на Управен одбор

• Од 2003 година е член на Управниот 
одбор на Националното Биро

• 2004 година претседател на Собранието 
на Националното Биро

Бошко Андов (1963)
Дипломиран електротехнички 
инжењер
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МЕЃУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА ‘‘ПРЕДИЗВИЦИ 
И ПРАКСА ВО НАДЗОРОТ 
НА ДРУШТВАТА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ‘‘

На 04.04.2017 г. во Загреб во организација 
на Институтот за осигурување на Хрватска, 
ќе се одржи Четврта меѓународна конферен-
ција ‘‘Предизвици и пракса во надзорот на 
друштвата за осигурување во Југоисточна 
Европа‘‘. Конференцијата е наменета за чле-
нови на управни органи, менаџери и врабо-
тени во управување со ризик, ускладување 
на регулативи, контролинг, интерни ревизо-
ри, актуари ...Цел на конференцијата е да се 
поттикне и укаже на промените во системот 
за надзор на друштвата за осигурување како 
и на  промените во праксата и институции-
те за надзор. Ускладување и прилагодување 
на регулативите кај кои постои динамична и 
драстична постојана промена. 

АВТОМОБИЛИТЕ ТЕСЛА ЌЕ СЕ 
ПРОДАВААТ СО ТРОШОК ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Пилотот на проектот за продажен  мо-
дел во кој во цената на возилото е вклучено 
осигурување и одржување и тоа се додека 
возилото постои веќе е покренат во Азија. 
Менаџментот на Тесла веќе долго работи на 
реализација на таа идеја бидејќи смета дека 
осигурувачите го преценуваат ризикот па 
бараат прескапа премија.Тие сметаат дека 
нивните ‘‘автомобили на иднината‘‘се со 
битно намален ризик од незгода. Откако во 
2015год е вграден и автопилот, процентот 
на незгоди на Тесла возилата е паднат дури 
и за 40%. Ако се земе во обзир дека 90% од 
незгодите се поради човечки фактор –сме-
та менџментот на Тесла-нивните возила се 
со драстично мал ризик па не е оправдана 
високата премија пресметана од осигурува-
чите.

ВО АНГЛИЈА СЕ УКИНУВААТ ПРАВНИТЕ ПРЕПРЕКИ ВО 
ОСИГУРУВАЊЕТО ЗА АВТОНОМНИТЕ САМОВОЗНИ ВОЗИЛА И 
АВТОМОБИЛИ НА СТРУЈА

Користењето на самовозните возила сеуште е во фаза на испитување, а и се  спре-
чува поради правните препреки во некои земји. Осигурувачите и законодавците се 
обидуваат да најдат начин како ќе се утврди одговорноста во случај на незгода.Ан-
глиската влада сака да го поттикне развојот и тестирањето на новата технологија за 
возење со што ќе  овозможи  поттик на развојот на индустријата, проценувајќи дека 
вредноста може да биде околу 900 милијарди фунти до 2025 година. 

Според изјавата на Министерот за сообраќај Chris Grayling во фебруари 2017 г.  е 
направена рамка на правила со кои ќе се овозможи осигурување на новите техноло-
гии. Еден осигурителен производ ќе се користи кога возилото се користи конвенци-
онално, како и кога се користи со автопилот. Новите правила во осигурувањето ќе 
овозможат јавноста да биде заштитена во случај на незгода.

Неодамнешната незгода помеѓу самовозните автомобили Google и Tesla model со 
автопилот сеуште нема разврска, а бројот на такви возила во Англија е се поголем 
без оглед дали се тест возила или веќе во употреба. Се очекува набрзо и  Nissan да се 
приклучи со таков тип на возила.





I N S U R A N C E  C O M P A N YI N S U R A N C E  C O M P A N Y

ЧЛЕНКИ НА НАЦИОНАЛНОТО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ


